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 موصلا باتك

 ( موصلا باتك )

 باتك « ري لا عماج لا » يف -هللا همحر- دمحم ركذ « موصلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ

 ةالصلاب ةنورقم ت ركذ ةاكزلا نكلو « ةيندب ةدابع امهنم لك نوكل « ةالصلا باتك بيقع موصلا

 . هريغو موصلا ىلع تمدقو « ةالصلا بيقع تركذ كلذلف « ةنسلاو باتكلا يف

 نمحرلل ترذن ينإ # : ىلاعت هللا لاق « ناك كاسمإ يأ كاسمإلا نع ةرابع ةغللا يف موصلاو
 : ةغبانلا لاقو . مهدنع اعورشم ناكو «ًاتوكسو اتمص يأ « (٣۲ةيآلا : يرم) 4 اموص

 امجللا كلعت ىرخأو جاجعلا تحت ةئاصريغ ليخو مايص ليخ

 ريس وأ [ مالك وأ ماعط نع كسم لك : ديبع وبأ لاقو ةريهظلا مئاق ريغ ماقاذإ راهنلا ماصو]

 مسا موصلاو « ةماعنلا خلسو مامحلا قرذ موصلاو « ةعسلا موصلاو حيرلا دوكر موصلاو « مئاص

 تارطفملا نع كاسمإلا وه موصلا عرشلا يفو « موصلاك ردصم مايصلاو « ليذه ةخل يف رجش

 . ةينلا عم راهن ةثالثلا

 رهش لك نم مايأ ةئالث ليقو « ءاروشاع موص ليق ءًالوأ مالسإلا يف بجو موص يأ فلتخا

 ريخ ناضمر ضرف الو «يقهيبلا هاور « مايأ ةثالث رهش لك نم موصي لعج ةنيدملا مدق امل ةي هنأل

 يف ليقو «ردب ةعقو لبق ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف ناضمر رهش موص ضرفو « ماعطإلا نيبو هنيب
 هببسو « رطفلا ةاكزب رمأو ةلبقلا تلوح اهيفو «تاناضمر عست يي هللا لوسر ماصف اهنم نابعش

 ةينلاو تقولا هطرشو ناضمر رهدش موص لاقي « هيلإ فاضم موصلا نأل « رهشلا دوهش

 :لاق) :م . [ ةمذلا نع بجاولا طوقسو باوثلا همكحو < تارطفملا نع فكلا هنكرو ]«ةراهطلاو

 ديدحتلاب ءادتبالا قيقحتلا لهأ نيب ةداعلا ترج ةيردبلا يفو « ناعون يأ :ش( نابرض موصلا

 . ميسقتلاب أدب باتكلا بحاصو « ديدحتلا رمأ لهسيل ميسقتلاب أدب دقو « ميسقتلا رمأ لهسيل

 . عونتي فيكف « سفنلا رهقو ةبرقلارابتعاب دحاو موصلا : تلق نإف

 بجاو امهدحآ يأ :ش ( لفنو بجاو ) : م هيلع وأ هل موصلا اذه نأ رابتعاب هعونت : تلق

 «دبعلا باجيإب بجاولا وأ ىلاعت هللا باجيإب بجاولا لمشيل بجاولا ظفل راتخاو لفن رخآلاو
 . انيلع تباثلا هانعم ليقو « ضرفلا بجاولاب دارأ ليقو « ىفصتسملا يف اذك

۳ 



 نم ةينب موصلا زوجيف نيعملا رذنلاو ناضمر موصك هنيعب نامزب قلعتي ام هنم :نابرض بجاولاو
 . لاوزلا نيبو هنيب ام ةينلا هتآزجأ حبصأ ىتحوني مل نإو « ليللا

 ) : م نابرض وه يذلا بجاولا نم يأ :ش ( هنم ) : م ناعون يأ :ش ( نابرض بجاولاو) : م
 رهش موصك يأ :ش ( ناضمر موصک ) : م نیعم نامزب قلعتي يذلا يأ :ش (هنيعب نامزب قلعت ام

 ‹ثينأتلا يفلأل « نيتعراضملا نيتديزملا نونلاو فلألا دوجوو ةيملعلل فرصنم ريغ وهو ناضمر

 يهو ءاضمرلا نم ليقو « هرح رثك اذإاهحتفب ضمري ميملارسكب ءيشلا ضمر نم هقاقتشاو ٠

 . رحلا تقو ىف ىتأي دق هنأل ةراحلا ةراجحل ا

 همحر- يرهوجلا لاقو « نيجارسو نيطالسك نيضامر ىلع عمجي ناضمر : ءارفلا لاقو

 رذنلاو ) : م ضامر ىلع عمجي -هللا همحر-يرابنألا نبا لاقو . تاناضمرو ءاضمرأ ىلع -هللا

 (موصلا) : م زوجيف يأ :ش (زوجيف ) : م مويب وأرهشب نيعملا روذنملا موصلا ناكو يأ :ش ( نيعملا

 دعب نم يأ :ش ( ليللا نم ةينب ) : م نيعملا رذنلا موصو ناضمر موص وهو « عونلا اذه يف :ش

 . اهنع ولخت ال هانعم ةيقاب نأ ريغ اهيف لصألا وهو < ةياغلا ءادتبال نم ةملكو « سمشلا بورغ

 نيه يف وني مل نإو ينعي :ش ( لاوزلا نيبو هنيب ام ةينلا هتأزجأ حبصأ ىتح وني مل نإو ) : م
 -هللا همحر-نيدلا ظفاح ةرابعو « لاوزلا نيبو حبصلا نيب ام ةينلا هتأزجأ حبصأ ىتح موصلا

 لبق ام ىلإ ليللا نم ةينب لفنلاو نيعملا رذنلاو ناضمر موص حصو لاق ثيح « اذه نم نسحا

 مكح رشكألل نأل ءراهنلا رشكأ يف وأ ليللا يف تعقو اذإ حصت اغإ ةينلا نأل « راهنلا فصن

 .[لكلا .

 ‹ راهنلا رثكأ يف ةينلا عقت ال -هللا همحر- يرودقلا لوق وه يذلا فنصملا لوق ىلع نأل

 ةوحضلا ىلإ قداصلا رجفلا عولط نم مويلا فصن نأل - هلوق ىلع نأل « لكلا مكح رثكألل نأل

 نب دیعس لوق وهانلوقو ‹اذه يف هللا همحر فنصملا مالك ءيجيسو لاوزلا تقوال - ىربكلا ۰

 همحر- رفز لاقو ةيكلاملا نم-هللا مهمحر- لدعلا نباو كلملادبعو قاحسإو يعازوألاو بيسملا

 يضر دهاجمو ءاطع بهذم وهو « ةين ريغب حيحصلا ميقملا قح يف ناضمر موص حصي -هللا

 .امهنع هللا

 نم هاون تقو يأ يفف ليللا نم يوني نأ يسن نم نإ : ىلحملا يف ةيرهاظلا عم ريرج نبا لاق

 مل وأ ةثالشلا نيب عمج وأ ءىطو وأ برش وأ لكأ ءاوس ‹ هموص حص ةليللا كلتل يلاتلا راهنلا ۰

 ام رادقم الإ راهنلا نم وني مل ولو « هيلع ءاضق الو كلذ هموص هئزجيو « كلذ نم اًبيش لعفي

 . هيلع ءاضق الو هل موص ال هوني مل نإو موصلا هيف يوني

 بورغلا لبق موصلا ىونف عماج وأ برش وأ لكأ امدعب ناضمر لاله ربخ هءاج نماذكو

 الف سمشلا تبرغ یتح رکذي مل نإو ‹ هيلع ءاضق الو هل موص الف هوني مل نإ و« هموص هئرجیي

٤ 



 بتك # ىلاعت هلوقل٬ ةضيرف ناضمر موص نأ ملعا . هيزجي ال : هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو

 روذنملاو . هدحاج رفكي اذهلو ‹ عامجإلا دقعنا هتيضرف ىلعو (۱۸۳ةيآلا:ةرقبلا) (مايصلا مكيلع
 .(۲۹ةیآلا:جحلا) € مهروذن اوفويلو# : یلاعت هلوقل بجاو

 هذه دعب لفنلا حصف ةيعفاشلا نم يمورلا ديز نباو يربطلاو حيرش نبادنعو « هيلع ءاضق

 . فعضلا ةياغ يف وهو موصلل ةيفانملا ءايشألا

 اهل تييبتلاو ةيناضمرلا ةين نييعت هب نأل :ش ( هيزجي ال -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو ) : م

 دوادو ينزملاو ديز نباو رباجو كلام لاقو -هللا همحر- دمحأ لاق هبو « هدنع طرش ليللا نم

 . ليللا نم ةينب الإ لفنلاو ضرفلا زوجي ال -هللا مهمحر- يخلبلا ىيحيو

 مث بابلا لو يف اذه ركذي نأ بيترتلا نسح نم ناك :ش ( ةضيرف ناضمر موص نأ ملعا ) : م
 (« مايصلا مكيلع بتك  ىلاعت هلوقل): م تايفالحلا ىلإ ةراشإلا عم موصلا عونت ركذي

 ءايبنألا ىلع ينعي « مكلبق نم نيذلا ىلع بتك امك موصلا] مكيلع ضرف يأ :ش (۱۸ : ةرقبلا)
 -هنع هللا يضر- يلع لاق « مكدهع ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ندل نم مألاو مالسلا مهيلع
 ..........l ] ةيدق ةدابع موصلاو « مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ مهلوأ

 : م هتيضرف ىلع لدي (۱۸۳ةيآلا : ةرقبلا)  همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف > : ىلاعت هلوقو

 حتفو ءايلا مضب -رفكي-هلوق « هركنم يأ :ش ( هدحاج رفكي اذهلو  عامجإلا دقعنا هتیضرف یلعو)

 ةمألاو « هدحاج رفكي مكح هانعم « ريفكتلا نم ال رافكإلا نم ينعي « ديدشت ريغ نم ءافلا
 . دحأ ريكن ريغ نم اذه انموي ىلإ ةي هللا لوسر ندل نم تعمتجا

 رمألا نأ ىلع ءانب : ش ( ۲۹ةیآلا:جحلا ( مهروذن اوفویلو * یلاعت هلوقل بجاو روذنملاو ) : م

 . بوجولل

 ناضمر موصک « باتکلاب اتباث هنوکل اًضرف نوکی نأ يغبني ناک : تلق ناف

 ةالصو ‹ ىضرملا ةدايعو ‹ ةراهطلاب رذنلاو ٠ ةيصعملاب رذنلا هنم صخ ماع اذه: تلق

 مكيلع بتك» هلوق فالخب «دحاولا ربخب بجاولاك « ىعطق ريغ بجاو هب تبثيف ءةزانجلا

 . ىعطق بجاو هب تبثف « صوصخم ريغ هنإف (مايصلا

 تبت اذه عمو راذعألا باحصأو نايبصلاو نيناجملا اًصضيأ اهنم صح دق : تلق نإف
 . ةيضرفلا

 لد لقعلا نأل « يعطقلا نع صنلا جرخي ال وهو « يلقعلا ليلدلاب صصخللا اذه : تلق
 بجو امع ةمذلا غيرفتل رمألا ن لاقي دقو ‹ اًصیصخت نوکی الف ءالؤه لوخد [مدع] رابتعا ىلع
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 ببسو «هموص دوجو ببس موي لكو هرركتب رركتيو هيلإ فاضي اذهلو ‹ رهشلا لوألا ببسو
 هلوق ةيفالخلا ىف: هلوق هجو .یلاعت هللا ءاش نإ هرسفنو هنيبنسو « هطرش نم ةينلاو رذنلا يناثلا

 ةينلا دقفل لوألا ءزجلا دسف امل هنألو ‹ ؛ليللا نم مايصلا وني مل نمل مايص ال: مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم ناک نإو « اًضرف هب تباثلا نوک ناضمر يف رهشلا دوهشك عراشلا نم ناك نإف « ببسلاب هيلع

 . دبعلا باجيإو برلا باجيإ نيب اًقرف رذنلا يف امك اًبِجاو نوكي دبعلا

 يأ :ش (اذهلو ) : م هروضح ينعي :ش ( رهشلا ) : م ضرف ىنعم :ش ( لوألا ببسو ) : م

 [( هرركتب رركتيو] ببسلا ليلد ةفاضأإللاو :ش ( هيلإ فاضي ) : م رهشلا ضرف ببس رهشلا نوكلو
 ةقرفتم تادابع ةلزنب ناضمر موص نأل « مويلا كلذ موص يأ :ش ( هموص دوجو ببس موي لكو

 اذك « ةالصلاك راصف « يلايللا وهو ءاضق الو ًءادأ موصلل حلصي ال نامز نیموی نیب للختی هنأل

 يلايللا : -هللا همحر- يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو . مالسإلا رخفو رارسألا بحاص هراتخا

 . ةيببسلا يف ببس مايألا لوأك
 نم يآ :ش ( هطرش نم ةينلاو ) : م رذنلا نيعملا روذنملا ببس يأ :ش ( رذنلا يناثلا ببسو ) : م

 هركذي ام هب دارأ ‹ موصلا طرش نيبنس يأ :ش ( هنيبنس و ) : م تاينلاب لامعالا نأل « موصلا طرش

 هريسفتو ةربتعملا ةرخأتمل ا ةينلا ىلع هلوأ يف كاسمإلا فقوتيف موي موص هنألو- هلوق دنع اذه دعب

 ضعب نيعت نع ةرابع ةينلا نأل « ىلاعت هلل هنيعتل- ةينلاو هلوقب هركذيام هب دارأ هللا ءاش نإ

 . ةينلا ريسفت هركذ ام ناكف « تالمتحلا

 ةيفالخلا ةلأسملا يف -هللا همحر- يعفاشلا لوق هجو يأ :ش ( ةيفالخلا يف هلوق هجو ) : م

 يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) : م هل اًقالحخ اندنع هئزجي لاوزلا لبق ةينلا نأ وهو

 يبأ نبا ةياور يف عقو ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش ( ليللا نم مايصلا وني مل نم مايصال ) : م ةي

 هیبآ نع ملاس نع رکب يبآ نب هللا دبع نع مزاح نب قاحسإ هاور ثيدح نع يبأ تلأس لاق متاح

 نع بويا نب ییحی هاورو ‹ ليللا نم وني مل نل مايص ال : اعوفرم -اهنع هللا يضر - ةصفح نع

 رمع نبا ثيدح نم (۲۱۹۲) يئاسنلاو (۱۷۰۰ ) هجام نباو (۷۳۳) يذمرتلاو )۲٤٠٣٤( دواد وبا هج رخ (۱)

 : ةجام نبا ظفلو . « هل مايص الف رجفلا لبق مايصلا عمجب مل نم » : يذمرتلاو دواد يبأ ةياور يفف « ةصفح نع

 ‹ هفقوو هعفر يف فلتخا هنأ الإ . حيحص هدانسإو « اهلشم يئاسنلاو . « ليللا نم هضرفي مل نل مايص ال »

 رمع نبأ نع « عفان نع « )۲۳١( كلام هجرخآ دقو .ةصفح هيف ركذي مل نم مهنمو . هفقو يئاسنلا بوصو

 ةصفح نع يور : (198) ١/ ۲۲١( )للعلا متاح وبآ لاقو . اًقوقوم ةصفح نع « يرهزلا نعو . اًقوقوم

 مايصلا تيبي مل نم * : ظفلب ةشئاع نع (۳) (۱۷۳ ۰۱۷۲ /۲ ) ينطقرادلا هجرحخأو . هبشأ يدنع وهو « اهلوق

 ٠٠۷١ /۳) نازیملا ناسل هتمجرت عجار دابع نب هللا دبعب نابح نبا هفعض اذهو « ٩ هل مايص الف رجفلا لبق

 هيفو ؟مصيالف هعمجسي مل نمو ‹ مصيلف ليللا نم موصلا عمجأ نم » : ظفلب دعس تنب ةنوميم نع جرخأو ٥(,

 . يدقاولا



 . هدنع ىزحتم هنأل لفنلا فالخب ًازجتي ال هنأ ةرورض يناثلا دسف

 . اعوفرم -اهنع هللا يضر- ةصفح نع هيبأ نع ملاس نع يرهزلا نع ركب يبأ نب هللا دبع

 ىردأ الف هنع ىورو « الاس كردأ ركب يبأ نب هللا دبع نأل « يردأ ال لاق حصأ اي : تلق

 نب ةزمح نع يرهزلا نع اذه يورالقو « ملاس نع يرهزلا نم هعمس وأ هنم ثيدحلا اذه عمسأ

 نم ةعبرألا اًضيأ هاورو . هبشأ يدنع وهو اهلوق - اهنع هللا يضر- ةصفح نع رمع نب هللا دبع
 لبق مايصلا عمجي مل نم» : إب هللا لوسر لاق : تلاق ةصفح هتخأ نع رمع نب هللا دبع ثيدح

 نم هضرفي مل نمل مايص ال هجام نبا ظفلو يذمرتلاو دواد يبأ ظفلا اذه «هل مايص الف رجفلا

 . اًقوقومو اعوفرم دواد وبأ هاورو «نيظفللا نيب يئاسنلا عمجو «ليللا

 هفرعن ال ثيدح اذه : لاق ركب يبأ نب هللا دبع نع بويأ نب ىسيع نع يذمرتلا هاورو
 ‹ حصأوهو هلوق -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع يور دقو « هجولا اذه نم الإ اعوفرم
 بويأ نب ىيحي نأل « هعفر حصي ملو « فوقوم يدنع باوصلا لاق « نيقيرط نم يئاسنلا هاورو
 -ةصفحو -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع يرهزلا نع كلام نع هجرخأ مث « ىوقلا كاذب سيل
 « اًقوقوم -اهنع هللا يضر

 يف ينطقرادلا ىورو هلوق « -اهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع اًضيأ كلام هاورو

 نع -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ةرمع نع ديعس نب ىيحي نع بويأ نب ىبحي ثيدح نم هننس
 « تاقث مهلك هلاجرو لاق مث ٠« هل مايص الف رجفلا لبق مايصلا تيبي مل نم » : لاق ةي يبللا

 . هتايفالخ يفو هننس يف كلذ ىلع يقهيبلا هرقأو

 مهيفو « رابخألا بلقي وه نابح نبا لاقو « روهشم ريغ دابع نب هللا دبع هلاجر يف : تلق
 . رمامك يوقلاب سيل -هللا همحر- بوي نب ییحی

 تعمس لوقت دعس تنب ةنوميم ىلإ هدانسإب يدقاولا نع اًضيأ ينطقرادلا جرخأ : تلق نإف
 . مصي الف هعمجي ملو حبصأ نمو ‹ مصيلف ليللا نم موصلا عمجأ نم لوقي هب هللا لوسر

 نم ريثألا نبا لاق - عمجي ملو- هلوق . يدةاولاو «قيقحتلا » يف يزوج ا نبا هلعأ : تلق

 عيمجتلا نم ينعي فيفختلاو ديدشتلاب هريغ لاقو « ةيزعلاو ةينلا ماكحإ وهو عامجإلا
 ىوريو همزجي ملو هعطقي مل يأ - ليللا نم هضرفي مل - هلوق ىنعمو «عامجإلاو

less 1 

 ال نأشلا نأل يأ :ش ( ازجتي ال هنأ ةرورض يقابلا دسف ةينلا دقفل لوألا ءزحجلا دسف امل هنألو ) : م
 ًازجتي ال هنأل مويلا عيمحجل واسم موصلا نأل يقابلا دسف « هيف ةينلا مدعل مويلا نم لوألا ءزجلا دسف

 . هللا همحر- يعفاشلا دنع ًازجتي لفنلا نأل يأ :ش ( هدنع ءىزجتم هنأل لفنلا فالخب ) :م

۷ 



 لكأي مل نمو « هموي ةيقب نلكأي الف لكأ نم الأ »:لالهلا ةيؤرب يبارعألا دهش امدعب ا٤ هلوق انلو
 . «مصیلف

 لاوزلا دعب ةينلا يفو «لاوزلا لبق راهنلا يف هتينب لفنلا زوجي ةمتتلاو « هحرشو زيجولا » يفو
 . حصألا يف راهنلا لوأ نم مئاص وهف هاند امو هدعبو لاوزلا لبق ىون اذإ مث « نالوق

 نع مويلا لو ولخ طرش حصألا لوقلا ىلع مث « لافقلا رايتخا وهو ةينلا تقو نم ليقو

 موصلا نأل « حيرش نبا لوق وهو طرتشي ال امهدحأ « ناهجو هيف « عامجلاو برشلاو لكألا

 ال لوق يف « نالوق ضيحلاو نونجلاو رفكلا نع مويلا لوأ ولخلا طارتشا اذكو ‹ موصلا دوصقم

 . ىهتنا «حصألا وهو طرتشي لوق يفو « انركذ امل طرتشي

 . مهفاف ‹ حيرش نبا لوق ىلع الإ حصي ال ئزجتم هنأل فنصملا لوق : تلق

 لكأ نم الأ :لالهلا ةيؤرب يبارعألا دهش امدعب ) : م ةي يبنلا لوق يأ :ش ( اب هلوق انلو ) : م

 همحر- يزوجلا نبا هركذ « بيرغ ثيدح اذه :ش '( مصیلف لکأب مل نمو «هموي ةيقب نلكأي الف

 .( قيقحتلا » ىف -هللا

 يداني نأ رمأف ‹ لالهلا ةيؤرب هدنع دهش هنإ فورعملا انإو « فرعي ال ثيدحلا اذه نإ لاقو

 . . ناضمر رهش ةليل ءاج اًيبارعأ نأ حيرص ظفلب ينطقرادلا هاور دقو « ادغ اوموصي نأ سانلاب

 . يرودقلل « هحرش » يف انباحصأل -هللا همحر- رصن وبأ لدتساو «ثيدحلا ركذف

 دهشف يبارعأ ءاج اوحبصأ املف ةي هللا لوسر ىلع مغ لالهلا نأ يور امانلو :لاقف
 ‹ مصيلف لكأي مل نمو «هموي ةيقب مصيلف لكأ نم الأ ىدانف ًايدانم ةي يبنلا رمأف « لالهلا ةيؤرب
 (١٠۱۸ةيآلا: ةرقبلا) € همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف : ىلاعت هلوقب  ةياهنلا » بحاص لدتساو

 . راهنلا رثكأ يف ةبسنلاب هيف ىلاعت هلل كاسمإلا ليصحتل رهشلا يأ

 روهشم ثيدح يفو . خسن هنأل ةدايزلا تبثت الف « ناضمر رهش يف امك ىلاعت هلل راصف

 يئاسنلاو 1۹٤( ) يذمرتلاو ۲٠٠١( ) دواد وبأ اهجرخأ اهدعبام نود يبارعألا ةداهش ةصقو . هدجأ مل(١)

 نآ دهشتأ : لاقف « لالهلا تيأر ينإ : لاقف يبارعأ ءاج : لاق سابع نبا نع « )۱٦٥۲( هجام نباو (۲۱۱۲)

 نبا هححصو « اوموصيلف سانلا يف نذآ لالباي » : لاق « معن : لاق ؟ هللا لوسر دمحم نأو « هللا الإ هلإ ال

 «ةمجرتلا رياغي ظفلب ۱١۸()۸« ٩( /۲) ينطقرادلا هجرخأو . اًبيرق يتأيسو « )۸۷١( نآمظلا دراوم يف نابح

 ‹ امهدنع : هيفو « ةليللا لالهلا ترصبأ ىلعي يبأ دنع هيفو . ثيدحلا « ناضمر رهش ةليل ءاج ايبارعأ نأ وهو

 نم ناخيشلا هجرخأ « ءاروشاع ةصق يف وه اغإ ثيدحلا ةيقبو . ًادغاوموصي نأ سانلا يف ىداني نأ رمأف

 نكي مل نمو « هموي ةيقب مصيلف لكأ نم نأ : سانلا يف نذآ نأ : ملسأ نم ًالجر رمأ ب هنآ » : عوكألا نب ةملس ثيدح

 . « ءاروشاع موي مويلا نإف « مصيلف لكأ



 هنإف « نيلكآ الو موصلل نيمزاغ ريغ يأ ‹ نيمولتم نيرطفم كشلا موي اوحبصأ يب يبنلا نع

 ىتح « ةين الب كاسمإلا عم مولتلا ققحت امإو راطفإو مولتم هدعب ىقبي الف « رطفلا نيعتي لكلا دعب

 يف هتينب حصي ال موضلا ناك ولو « جرح الف ناضمر يف هنأ نيبت نإو « لكأ نابعش يف هنآ نيبت نأ

 . ىنعم مولتلل نكي مل ضرفلا يف راهنلا

 ةيقب نلكأي الف لكأ نم الأ ءاروشاع موي يف لاق هنأ ب يبنلا نع روهشم ثيدح يفو
 ركذف « يكاكلا هعبتو « زئاج هنأ تبثف « راهنلا نم موصلاب مهرمآ . مصيلف لكأي مل نمو ‹«هموي

 . هلاق ام عیمج

 يف نذأ نأ الالب رمأ ةا هنأ يورملا نإو « فرعي ال فنصملا هب جتحا يذلا ثيدحلا يف لاقو

 يضر- هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور دقف « اوموصيلف هموي ةيقب مصيلف [لكأ نم نأ] سانلا

 . مهنع هللا

 هللا يضر- عوكألا نب ةملس نع ملسمو يراخبلا هاور يذلا وه روهشملا ثيدحلا : تلق

 لكأي مل نمو « هموي ةيقب مصيلف لكأ نم نأ سانلا يف نذأ نأ ملسأ نم الجر رمأ ةي هنأ -هنع

 هيلع نيعت نأ نم ىلع ليلد هيف -هللا همحر- يواحطلا لاقو « ءاروشاع موي مويلا نإف ٠ مصيلف

 . لاوزلا لبق اهب زوجي هنأ اليل هوني ملو موي موص

 هلف اًبِجاو ءاروشاع موي موص نكي مل قيقحتلا يف -هللا همحر- يزوج ا نبا لاق : تلق نإف

 اذه لوقي هيي هللا لوسر تعمس ةيواعم نع نيحيحصلا ىف هاج رخأ ام هيلع لدي ةلفانلا مكح

 ماصف « مئاص ينإف ‹ مصيلف موصي نأ مكنم ءاش نمف همايص انيلع ضرفي مل ءاروشاع موي

 . ءاضقلاب لكأ نم رمأي مل هنأ ليلد هيفو لاق .سانلا

 ضرف نأ دعب مكيلع بتكي ملو نآلا مكيلع ابوتكم سيل ةيواعم ثيدح ىنعم : تلق

 يبنلا نم هعمساغنإ وهو حتفلا ةملسم نم -هنع هللا يضر- ةيواعم نإف « رهاظ اذهو «ناضمر

 يف ضرف ناضمرو « ناضمرب ءاروشاع موص خسن نأ دعب رشع وأ عست ةنس يف ملسأ ام دعب ةي

 . ةيناثلا ةنسلا

 يف شيرق هموصت اًموي ءاروشاع [موي ]ناك : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو
 نم لاق ناضمر ضرف الو « همايصب رمأو هماص ةنيدملا مدق املف ‹ هموصي ايب ناكو «ةيلهاجلا

 . هيلع قفتم « هک رت ءاش نمو « هماص ءاش

 نأ - مهنع هللا يضر- ةرمس نب رباجو رمع نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبعو ةشئاع نعو
 ءاش نمو « ماص ءاش نمف ناضمر ضرف املف « ناضمر ,ضرفي نأ لبق ًاضرف ناک ءاروشاع موص

۹ 



 موص موي هنألو ‹ ليللا نم موص هنأ وني مل هانعم وأ « لامكلاو ةليضفل فلا يفن ىلع لومحم هاور امو

 دحاو نكر موصلا نأل اذهو « لفنلاك هرثكأب ةنرتقملا ةرخأتملا ةينلا ىلع هلوأ ىف كاسمإللا فقوتيف

 . دوجولا ةبنج ةرثكلاب حجرتتف ىلاعت هلل هنييعتل ةينلاو داتم

 ال الماك مويلا كردي مل نم نإف « ءاضقلاب رمألا كرت امو « هماكحأ يف دادش نبا هركذ « كرت

 . ناضمر نم موي ءانثأ يف ملسأ وأ غلب نميف ليق امك هءاضق همزلي

 دبع نع ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس نع هننس يف -هللا همحر- دواد وبأ جرخأ : تلق نإف

 : لاق ال اولاق ‹ اذه مكموي متمص لاقف ويي يبنلا تتأ ملسأ نأ دمحم نع ةملسم نب نمحرلا

 . ءاروشاع ينعي دواد وبأ لاق « هوضقاف مكموي ةيقب اومتأف

 لوهجماذه نمحرلا دبع -هللا همحر- ىقهيبلا لاقف « هيف فلتخم ثيدح اذه : تلق

 هاور ثيدحلاو « ةملس نبا لاهنملا نبا ليقو « ةملس نب نمحرلا دبع ليقو « دواد وبأ هركذ امك

 حصي الو ىربكلا ماكحألا يف -هللا همحر- قحلا دبع لاقو « هوضق اف هتياور يف سيلو يئاسنلا

 ءاضقلا ىف ثيدحلا اذه

 وني مل نمل مايص ال هي هلوق نم -هللا همحر- يعفاشلا هاور امو يأ :ش ( هاور امو ) : م

 وأ] لامكلاو ةليضفلا يفن ىلع لومحم ) : م - هاور امو - هلوقب هنع باجأ دقو « ليللا نم مايصلا

 جات لاقو . دجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالص ال ةَ هلوق يفامک [ ليللا نم موص هنأ وني مل هانعم

 ‹ صنلا مومعب لمع هيف نكلو « معن انلق ةقيقح هانركذام لاق نئلو : -هنع هللا يضر- ةعيرشلا

 لاقي نأ وهو ‹ لوقعم ليلداذه :ش ( موص موي هنألو ) : م لاوزلا لبق زوحي لفنلا موص نألل

 نم هدعب امل راصیف هانیور امل اًضراعم نوکیف « هانرکذ ام ءيش ىلع لومحمب سیل هاور ام انملس

 . موي موص وهام لكو « ضرف هيف موصلا نأل -موص موي هنأل- ىنعم وهو « سايقلا وهو ةجحلا

 «دحاو تقو هنال :ش ( لفنلاك هرثكأب ةنرتقملا ةرخأتملا ةينلا ىلع هلوأ يف كاسمإلا فقوتيف ) : م

 ام ىلع كاسمإلا فقوت يأ :ش (اذهو ) : م لفنلا يف امك بوجولا ةهج حجرتي هلوأ يف ةينلابف

 ىلإ جاتحي كلذك [ناك] املكو ةدابعلاو ةداعلا لمتحي :ش ( دتمب دحاو نكر موصلا نأل ) : م هانرکدذ

 هلوق ىنعم وهو كلذ نم دب الف « ةدابعلل هنيعي ام

 هلوأ نم ةينلا تدجو نأ رظنف :ش ( ىلاعت هلل ) : م موصلا نييعتل يأ :ش ( هنييعتل ةينلاو ) : م

 يأ :ش ( دوجولا ةبنج ) : م مويلا رثكأ يف اهدوجوب يأ :ش ( ةرثكلاب حجرتتف ) : م الإو [هل ]مالك الف

 نارتقا نكي مل كلذك ناك اذإو « عضاوملا نم ريثك يف لكلا ماقم موقي رثكألا نأل « دوجولا بناج

 . اًطرش عورشلاب ةينلا
° 



 هنأل ‹ ءاضقلا فالخب امهئادأ ىلع دقعلاب اهنارق طرتشيف ناكرأ امهنأل « جحلاو ةالصلا فالخب

 اهنارتقا دجوي مل هنأل ‹ لاوزلا دعب ام فقالخبو ‹ لفنلا وهو مويلا كلذ موص ىلع فقوتي

 “ ريغصلا عماجلا » يفو لاوزلا نيبو هنيب ام رصتخملا يف لاق مث . تاوفلا ةبنج تحج رتف «رثكألاب

 عولط تقو نم هفصنو «راهنلا رثكأ يف ةينلا دوجو نم دب ال هنأل « حصألا وهو راهنلا فصن لبق

 الو .رثكألا يف ققحتيل اهلبق ةينلا طرتشتف« لاوزلا تقو ىلإ ال ىربكلا ةوحضلا تقو ىلإ رجفلا

 لعجي الو ‹ امهيف عورشلا لاحب ةينلا نارتقا طرتشي ثيح :ش ( جحلاو ةالصلا فالخب ) : م

 ولخت الئل :ش ( امهئادأ ىلع ) : م عورشلا لاحب يأ :ش ( دقعلاب ) : م ةينلا نارق يأ :ش ( اهنارق

 انكر موصلا ناك ول « لاقيامع باوج اذه :ش ( ءاضقلا فالخب ) : م ةينلا نع ناكرألا ضعب

 باجأف « ليللا نم ةينلا طارتشا ءاضقلا يف نكي مل «كلذك ةزئاج هيف ةرخأتملا ةينلاو ادتم ادحاو

 .- ءاضقلا فالخب- هلوقب هنع

 ينعي :ش ( لفنلا وهو مويلا كلذ موص ىلع فقوتي ) : م كاسمإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) : م

 نوكيف « ةرافكلاو ءاضقلا وحن نم رخآ ببسل ال مويلا ءيجمب هتيعرش تقلعت ام مويلا كلذ موصي

 نوكي امنإ كلذو «هنم موصلا نوك عقي نأ لبق الإ ءاضقلا نم هلعج نكي الف « هنع عقو دق موصلا

 نأ ىغبني ادتم ادحاو اتكر ناك اذإ لاقيامع باوج اذه :ش ( لاوزلا دعب ام فالخب ) : م

 نارتقا يأ :ش ( اهنارتقا دجوي مل هنأل ) : م هلوقب هنع باجأف « ءاوس ريثكلاو ليلقلاب اهنارتقا نوكي

 يذلا رثكألا دجوي مل هنأل :ش ( تاوفلا ةبنج تحجرتف ) : م راهنلا رثكأب يآ :ش ( رثكألاب ) : م ةينلا

 هنيب ام ) : م هيلإ بوسنملا « هرصتخم » يف يرودقلا لاق مث يأ :ش ( رصتخمما يف لاق مث ) : م

 يفو ) : م لاوزلا نيبو هنيب ام ةينلا هتأزجأ حبصأ ىتح وني ملاذإ هيف هلوق وه :ش ( لاوزلا نيبو

 يأ :ش ( راهنلا فصن لبق ) : م ةينلا هتأزجأ « ريغصلا عماجلا» يف لاق يآ :ش ( ريغصلا عماجلا

 ةوحضلا تقو كلذ نم راهنلا فصنو ‹ بورخلا ىلإ رجفلا عولط نم وهو« يعرشلا راهنلا

 عماجلا يف هركذ يذلا يأ :ش ( وهو ) : م ىربكلا

 تقو ىلإ رجفلا عولط تقو نم هفصنو « راهنلا رثكأ يف ةينلا دوجو نم دبال هنأل حصألا ) : م

 :م ةينلا يأ :ش ( ققحتيل ) : م ىربكلا ةوحضلا لبق يأ :ش ( اهلبق ةينلا طرتشتف « [ىربكلا ] ةوحضلا

 . بابلا لئاوأ يف هيف مالكلا رم دقو « راهنلا رثكأ يف يأ :ش ( رثكألا يف)

 - رفزل اًقالخ ) : م راهنلا فصن لبق ةينلا زاوج يف ينعي :ش ( ميقملاو رفاسملا نيب قرف الو ) : م

1۱ 



 اذهو ليلدلا نم انركذ اميف ليصفت ال هنأل -هللا همحر- رفزل اًنالخ « ميقملاو رفاسملا نيب قرف

 : هللا همحر- يعفاشلا لاقو . رخآ بجاو ةينبو لفنلا ةينبو ةينلا قلطمب ىدأتي موصلا نم برضلا

 . ضرفلا نع ضرعم لفنلا ةينب هنأل ‹ نالوق هل اهقلطم يفو « ثباع لفنلا ةين يف

 الف ‹ ضرفلا موصل اًَقحتسم نكي مل راهنلا لوأ يف رفاسملا كاسمإ لوقي هنإف :ش ( هللا همحر

 . ميقملا كاسمإ فالخب < ةينلا دوجو ىلع فقوتي

 لوأ يف رفاسملا كاسمإ نأل « ليللا نم ةينب الإ رفاسملل زوجي ال هدنع نإف « رفزل اًقالخ « اندنع

 . ميقملا كاسمإ فالخب < ةينلا دوجو ىلع فقوتي الف « ضرفلا موصل اًقحتسم نكي مل راهنلا

 نباو ثيللاو كلام لاقو ء -هللا همحر- رفز دنع ةينلا طرتشت ال ميقملا حيحصلا يفو

 اميف ليصفت ال هنأل ) : م ناضمر لك يف ةدحاو ةين يفكت ةياور يف -هللا همحر- دمحأو كرابملا

 اهعم رثكألا يف ةينلا ةماقإ وهو ميقملا قح يف زوج هلجأل يذلا ىنعملا ينعي :ش ( ليلدلا نم انركذ

 اذه يف ميقملاو رفاسملا قح يف تقولا نأل « اًضيأ رفاسملا قح يف دوجوم عيمجلا يف [ اهماقم]امك

 . بجاولا ليجعت رايتخالا ذإ ميقملاك هنأل « زاج لاوزلا لبق اتيبت

 نب :ش ( ةينلا قلطمب ىدأتي موصلا نم ) : م نيعم نامزب قلعتي ام يأ :ش ( برضلا اذهو ) : م

 م اعوطت موصأ نأ تيون لوقي نأب [لفنلا ةين حصيو يأ ]:ش ( لفتلا ةينبو ) : م موصلا تيون لوقي
 . لبق اهريغ وأ ةرافك يوني نأب :ش ( رخآ بجاو ةينبو) :

 امأف «ناضمر [رهش] موص يف ميقتسم رخآ بجاو ةينب هلوق : -هللا همحر- يكاكلا لاقو

 لوصأ يف هركذ « ليللا نم ةينلا تناك اذإ بجاولا نم ىون امع عقي هنأل « الف نيعملا رذنلا يف

 لاق مث ‹ قالطإلا ىلع ىقبي ال برضلا اذهو « فنصملا لوق ذئنيحف « هريغو ةمئألا سمش

 . ةمالعلا ىخيش هلاق : -هللا همحر- يكاكلا

 ىدأتي نأ -هللا همحر- فنصملا مالك بجوم لاقي نأ نكي زيزعلا دبع خيشلا وه : تلق

 همالكل رهظيف عومجملاب ىدأتي ضرف لك نأل لكلاب ضعبلاو ضعبلاب ضعبلاو عومجلملاب عومجللا

 ال اًمئاص نوكي ال يأ ثبعلا نم :ش ( ثباع لفتلا ةين يف -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) : م

 ( نالوق ) : م يعفاشلل يآ :ش ( هل ) : م ةينلا قلطم يف يأ :ش ( امهقلطم يفو ) : م الفن الو ًضرف

 كلام لاق هبو ‹ زوجيال هنأ حصألاو « عقيال لوق يفو « تقولا ضرف نع عقي لوق يف :ش

 الف ) : م ةرياغملا نم امهنيب امل :ش ( ضرفلا نع ضرعم لفنلا ةينب هنأل ) : م -هللا همحر- دمحأو
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 باصي رادلا يف دحوتملاك ةينلا لصأب باصيف « هيف نيعتم ضرفلا نأ انلو . ضرفلا هل نوكي الف
 ةهجلا تغل دقو ةهج ةدايزو موصلا لصأ يون دقف رخآ اًبجاو وأ لفنلا ىون اذإو « هسنج مساب

 فسوي يبأ دنع ميقسلاو حيحصلاو ‹ ميقملاو رفاسملا نيب قرف الو فاك وهو ‹ لصألا يقبف

 ‹ روذعملا ريغب قحتلا اهلمح اذإف ةقشم روذعملا مزلت اليك ةصخرلا نأل -هللا امهمحر- دمحمو

 لغش هنأل « هنع عقي رخآ بجاو ةينب رفاسملا وأ ضيرملا ماص اذإ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو

 عوطتلا ةين يف هنعو ء ةرشعلا كاردإ ىلإ ناضمر موص يف هريختو لاحلا يف همتحتل مهألاب تقولا

 رصي مل هنأل ‹ رخآلا هلوق هجو رهظياذه نمو « ةينلا كرتب هضارعإل :ش ( ضرفلا هل نوكي

 . زوجیف هيف ًاضرعم

 : م ناضمر الإ موص الف نابعش خلسنا اذإ هب هلوقل :ش ( هيف نيعتم ضرفلا نأ انلو ) : م

 دحوتملاك ) : م كاردإلا ةباصإإلا «برخغملا» يفو « ةينلا لصأب كرديف يأ :ش ( ةينلا لصأب ماصيف)
 مدع دنع لوقي نأب [هعون مساب باصي امک ناویح ام لاقي ناب :ش ( هسنج مساب باصی رادلا يف]

 .دوجومب سيل انه اه موصلاو « الف اًبئاغ ناك اذإ امأ هيلإ راشأ « ادوجوم ناك اذإ ةمحازملا

 هلوانتيف دحاو ةيعرشلا ثيح نم دوجوملااذهو « ةيعرشلا ثيح نم دوجوم هنإ : تلق
 رخآ ابجاو یون وأ ) : م [رخآ اًبجاو] یونوأ يأ :ش ( رخآ اًبجاو وأ لفنلا یون اذِإو ) : م مسالا قلطم

 لفنلا ةين وأ ةهج ةدايز عم يأ :ش ( ةهج ةدايزو ) : م ةينلا سنج وهو :ش ( موصلا لصأ ىون دقف

 .رخأ بجاو ةين عم

 : مةهجلا هذه دعب ال تقولا نأل « رخآاًبجاو وأ الفن هنوك وهو :ش ( ةهجلا تغل دقف ) : م

 . لصألا نالطب فصولا نالطب ةرورض نم سيل ذإ :ش ( لصألا يقبف)

 الو ) : م قحتسملا موصلا لصأ نم هيف عرش امل فاك لصألا انه [اه] يأ :ش ( فاك وهو ) : م

 دمحمو فسوي يبأ دنع ميقسلاو حيحصلاو ميقملاو رفاسملا نيب ) : م ةروكذم ا ةلأسملا يف يأ :ش ( قرف

 مزلت اليك ةصخرلا نأل ) : م -هللا همحر- دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( هللا امهمحر

 يأ :ش ( اهلمحت اذإف ): م ةقشم روذعملا قحلي اليك تعرش امنإ ةصخرلا نأل يأ :ش ( ةقشم روذعملا

 . كلذ هل صخري مل يذلا حيحصلاك راصف :ش ( روذعملا ريغب قحتلا ) : م ةقشملا

 يآ :ش ( هنع عقي رخآ بجاو ةينب رفاسملا وأ ضيرملا ماص اذإ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو ) : م

 (لاحلا يف همتحتل ) : م هنع ضرفلا طاقسإ وهو :ش ( مهألاب تقولا لغش هنأل ) : م رخآ بجاو نع

 يف :ش ( ةرشعلا كاردإ ىلإ ناضمر موص يف هريختو ) : م هب ذخؤيف لاحلا يف مزال ءاضقلا نأل :ش

 . ءيش هيلع سيل رخأ مايأ نم ةدع كاردإ لبق تام اذإ ىتح رخآ مايأ

 ةياور يف :ش ( ناتياور عوطتلا ةين يف ) : م -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو يأ :ش ( هنعو ) : م

۱۳ 



 يف تبث ام يناثلا برضلاو :لاق مهألا ىلإ تقولا فرص ام هنآ امهدحأ ىلع قرفلاو . ناتیاور

 دب الو « نيعتم ريغ هنأل ‹ ليللا نم ةينب الإ زوجي الف « ةرافكلا موصو ناضمر رهش ءاضقك ةمذلا

 هنإف -هللا همحر- كلامل اًقالخ « لاوزلا لبق ةينب زوجي هلك لفنلاو « ءادتبالا نم نييعتلا نم

 نألو « «مئاصل اإ ينإ» مئاص ريغ حبصي ناك امدعبإايب هلوق انلو . انيور ام قالطإب كسمتي
 يف كاسمإلا فقوتيف لفنلا وه ناضمر جراخ عورشملا

 هقح يف ناضمر نأل « لفنلا نم ىون امع عقي نسحلا ةياور يفو ٠ ضرفلا نع عقي ةعامس نبا

 .اذه اذكف « اًبجاو وأ ناك الفن یون امع عقت نابعش يف هتینو میقملا قح يف نابعشک

 (مهألا ىلإ تقولا فرص ام هنأ ) : م نيتياورلا ىدحإ ىلع يأ :ش (امهدحأ ىلع قرفلاو ) : م

 . رشكأ ضرفلا يف باوثلاو باوثلا ليصحت دصق اغنإف « هتمذ نع ضرفلا طاقسإ [وه]و :ش

 «نابرض بجاولا بابلا لوأ يف هلوق نم يناثلا مسقلا وه :ش ( يناثلا برضلاو :لاق ) : م

 دارملا :ش ( ةمذلا يف تبث ام وهو ) : م يناثلا برضلا نايب يف انه عرشو « لوألا برضلا رم دقو

 برض ىلع مزعلا لبق [ام ىلع] تقولاب هل لاصتا ريغ نم اهيف اقحتسم هنوك ةمذلا يف توبثلا نم

 . هيلعام ىلإ هلام

 لتق ةرافكو راهظلاو نيميلا ةرافك يهو :ش ( ةرافكلا موصو ناضمر [رهش ]ءاضقك ) : م

 نم دب الو نيعتم ريغ هنأل ‹ ليللا نم ةينب الإ زوجي الف ) : م ناضمر ةرافكو ةعتملاو فلحلاو ديصلا

 نإو [ زوجي الف] لكألا رحت فصوي نامز يف بجو ءاضقلا موص نأل :ش ( ءادتبالا يف نييعتلا

 . ليللا نم وني مل
 هلل لوقي نأ هتروصو ليللا نم ةينب الإ زوجي ال نيعب سيل يذلا رذنلا اًضيأ رذنلا اذه ىلعو

 ميقملا وأ ميقسلا وأ حيحصلا نم ناك ءاوس ينعي :ش ( هلك لفنلاو ) : م رهش موص وأ موي موص يلع

 وهو :ش (انيور ام قالطإب كسمتي هنإف « هللا همحر كلام اًقالخ لاوزلا لبق ةينب زوجي ) : م رفاسملاوأ

 . ليللا نم مايصلا وني مل نمل مايص ال ب هلوق

 ©( يئاص اإ ينإ: مئاص ريغ حبصي ناك ام دعب ) : م ةي يبنلا لوق :ش ( لب هلوق انلو ) : م
 ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع نع ملسم هاور ثيدحلاو لوقلا لوقم وه -مئاص اذإ ينإ- هلوق :ش

 ؟ ءيش مكدنع له: لاقف موي تاذ يب يبنلا يلع لخد : تلاق -اهنع هللا يضر- نينمؤملا مأ

 سيح انل يدهأ يب هللا لوسراي :تلقف رحخآ اًموي يناتأ مث « مئاص اذإ ينإ لاقف « ال تلقف

 . لكأف اًمئاص تحبصأ دقلف هنيدأ : لاقف

 يف كاسمإلا فقوتيف لفنلا وه ناضمر جراخ ) : م عورشملا موصلا يأ :ش ( عورشملا نألو ) : م

 .اهنع هللا يضر - ةشئاع نينمؤملا مأ ثيدح نم ملسم هجرخأ (۱)

 ٤



 لاقو. زوجي ال لاوزلا دعب ىون ولو ءانركذ ام ىلع ةينلاب اًموص هتروريص ىلع مويلا لوأ

 انبم هنوكل هدنع ءیزجتم وه ذإ « یون نیح نم اًمئاص ريصيو زوجي :-هللا همحر- يعفاشلا
 ريصي اندنعو .راهنلا لوأ يف كاسمإلا هطرش نم نأ الإ لاوزلا دعب طشني هلعلو طاشنلا ىلع

 ةينلا نارق ربتعيف ردقم كاسمإب ققحتت اإ يهو « سفنلا رهق ةدابع هنأل « راهنلا لوأ نم اًمئاص

 . هرثکأب
 فقوتيف موي موص هنألو هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ ام ىلع ةينلاب اًموص هتروريص ىلع مويلا لوأ

 :ش ( زوجي ال لاوزلا دعب ىون ولو ) : م لفنلاك ةرثكلاب ةنرتقملا ةرخآأتملا ةينلا ىلع هلوأ يف كاسمإلا

 الحم نوكي ال ام نل ‹ زوجي ال ءامسلا دبك نع سمشلا لاوز دعب اًعوطت موصلا ىون ولو يأ

 . لفنلا موص ةينل الحم نوكي ال ضرفلا موص ةينل
 هنوکل هدنع ءیزحتم وه ذإ ىون نيح نم اًمئاص ريصيو زاج : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) : م

 ىلعاذهو :ش ( راهنلا لوأ يف كاسمإلا هطرش نم نأ الإ لاوزلا دعب طشني هلعلو « طاشنلا ىلع اًينبم

 ‹ حصألا يف راهنلا لوأ يف مئاص وهف لاوزلا دعب هانزوج اذإ مهتمتت يفو « هبهذم نم حصألا

 . هانركذ دقو « لاقبلا رايتخا وهو « ةينلا تقو نم : ليقو

 ربتعيف ردقم كاسمإب ققحتت اغإ يهو سفنلا رهق ةدابع هنأل راهنلا لوأ نم اًمئاص ريصي اندنعو ) : م

 يفو . ةريثك عضاوم يف لكلا ماقم موقي رثكألا نأ رم دقو « راهنلا رثكأب يأ :ش ( هرثكأب ةينلا نارق

 هنع عوجرلا ىون ولاذكو « لكأي ىتح رطفي مل موصلا يف هعورش دعب راطفإلا ىون ول ينانيغرملا
 . ملكتي ىتح دسفت ال ةالصلا يف مالكلا ىون ول اذكو « اعوجر نوكي ال

 ول ليللا يفو « رطفأ دقف راطفإلا ىون ول -هللا مهمحر- دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو

 الإ اعوجر نوكي ال مان وأ عماج وأ برش وأ لكأ ولو اعوجر نوكي هتين دعب دغلا نم راطفإلا یون

 . ةيعفاشلا نم يزورملا دنع

 هللاءاش نإ « ادغ موصي نأ ىون نإو « عامجإلل قرح اذه -هللا همحر- يرخطصإللا لاقو

 . ءانثتسالا هيف لمعي الف ءناسللا نود بلقلا لمع ةينلا نأل « هتين تحص ىلاعت

 قاتعلاو قالطلاك اًمئاص ريصي ال سايقلا يفو « ةلأسملا هذهل ةياور ال :يناولحلا لاقو

 نم قيفوتلا بلطو ةناعتسا وه لب « لاطبإلا هب داري ال هنأل اًمئاص ريصي ناسحتسالا يفو « عيبلاو

 هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو حيحصلا وه :-هللا همحر- ينانيغرملا لاق : ىلاعت هللا

 . ةياور ىف -هللا همحر- دمحأو
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 لصف

 لالهلا ةيؤر يف

 ‹ اوماص هوأر نإف ‹« نابعش نم نيرشعلاو عساتلا مويلا يف لالهلا اوسمتلي نأ سانلل يغبنيو : لاق

 هتیؤرل اورطفأو هتیؤرل اوموص»: هلوقل اوماص مث « اموی نیثالث نابعش ةدع اولمكأ مهيلع مغ نإو

 هنع لقني الف زهشلا ءاقب لصألا نألو « اًموي نيثالث نابعش ةدع اولمكأف لالهلا مكيلع مغ نإف

 دجوي ملو ليلدب الإ

 (لالهلا ةيؤر يف لصف)

 نم نيرشعلاو عساتلا مويلا يف ) : م ناضمر لاله يأ :ش ( لالهلا اوسمتلي نأ سانلل يغبنيو) : م

 عساتلا مويلا ةيشع نوكي سامتلالاو « اًموي نيرشعو ةعست نوكي دق رهشلا نأل :ش ( نابعش

 اوماص هوأر نإف) : م بورخلا دنع نوكي هسامتلاو « رجفلا عولط نم عساتلا مويلا نأل ‹ نيرشعلاو

 نابعش نم نيئالثلا مات موي موصو :ش ( اوماص مٹ « اًموی نيڻالٹ نابعش ةدع اولمكأ مهيلع یتطغو

 .هنع ىهنم وه لب بجيال هنأ ةمئألا نم اعامجإ وحصلا عم لالهلا ري مل اذإ

 ةدع اولمكأف ) : م لالهلا مكيلع :ش ( مغ نإف هتيؤرل اورطفآو هتيؤرل اوموص يب هلوقل ) : م

 -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع [ملسم]و يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش “'( موي نيئالث نابعش

 هومتيأراذإو . اوموصف لالهلا متيأر اذإ : الج هللا لوسر لاق : لاق « يراخبلل ظفللاو

 ظفل يفو « نيثالث اودعف امهل ظفل يفو « نيثالث نابعش ةدع اولمكأف مكيلع مغ نإف ءاورطفأف

 ىلع ثيدحلا اذهب جتحا -هللا همحر- فنصملاو « اًموي نيثالث اوموصف ظفل يفو « ةدعلا اولمكأف

 . اعوطت الإ هموص زوجي ال هنإف « ناضمر لاله مغاذإ كش موي نابعش نم نيثالثلا مويلا نأ

 نإف- هلوق : يكاكلا لاق :ش ( دجوي ملو « ليلدب الإ هنع لقني الف رهشلا ءاقب لصألا نألو ) : م

 وأ باحس هرظنم نيبو مكنيب لاح [نإف] لاق هنأ يورو « ثيدحلا ةمتت نم -لالهلا مكيلع مغ

 . [ اًموي] نيثالث اودعف ةرتق

 يضر- سابع نبا نع ةمركع نع كامس نع يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا اذه : تلق

 هنیبو مکنیب لاح نف « هتیؤرل اورطفأو هتیؤرل اوموص ناضمر لبق اوموصت ال اعوفرم - امهنع هللا
 ثيدح -هللا همحر- يذمرتلا لاقو ءًالابقتسا رهشلا اولبقتست الو نيثالث ةدعلا اولمكف باحس

 وبأ انثدح يسلايطلا دواد وبأ هاورو« امهيحيحص يف نابح نباو ةيزخ نبا هاورو حيحص نسح

 . هوحنب هثيدح نم ملسمو « ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هجرحأ (1)

 ۱٦



 ناضمر نم هنآ هيف كشي يذلا مويلا ماصي ال :٠ هلوقل . اعوطت الإ كشلا موي نوموصي الو

 ‹ انيور امل هوركم وهو «ناضمر موص يوني نأ : اهدحأ : هوجو ىلع ةلأسملا هذهو «« اعوطت الإ

 . مهموص ةدم يف اوداز مهنأل « باتكلا لهأب هبشت هنألو

 مكنيب لاح نإف « هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص -هنع هللا يضر- ةمركع نع كامس نع . ةناوع
 الو « نابعش نم موي موصب ناضمر اولبقتست الو نيثالث نابعش رهش اولمكف ةبابض وأ ةمامغ ةنيبو
 ىتأ نم ةي لاق دقو ‹ عرشلا فلاخ دقف مهلوق ىلإ عجر نمو « عامجإلاب نيمجنملا لوق ربتعي

 . دمحم ىلع لزنأ اب رفك دقف لاق اميف هقدصو اًمجنم وأ اًتهاك

 وه كشلا موي -هللا همحر- يقانغسلا لاق :ش (اًعوطت الإ كشلا موي نوموصي الو ) : م

 اغنإ كشلا « طوسبملا » يفو . نابعش رخآ وأ ناضمر لوأ نم هنأ لمتحي يذلا نابعش نم ريخألا

 وأ نوثالثلاو يداحلا وأ هنم نوثالثلا مويلا هنأ كشلا عقوف نابعش لاله مغ نأب امإ نيتهج نم عقي

 . ناضمر نم مأ نابعش نم نيثالثلا موي يف كشلا عقوف ناضمر لاله مغ

 لالهلا لهي ملو « لهتسملا يف نوثالثلا هب متي يذلا مويلا وه كشلا موي ةيريهظلا دئاوفلا يفو

 عقي ةثيغتم ءامسلاو نيثالشلا ةليل ةمالع ري مل اذإ ىبتجملا يفو . مامخلاب ءامسلا راتتسال اليل

 ال ءادتبا موصلا زوجي الو «كشلا موي سيلف لالهلا ري ملف ةيحضم ءامسلا تناك ول امأ «كشلا

 . ًالفن الو اًضرف

 دري نم هتيؤرب دهشوأ لالهلا بلط يف سانلا دعابت نأب كشلا موي -هللا همحر- دمحأ لاقو ۰

 ةروص ةيعفاشلا ةمتت يفو . نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع لوقلا اذه لقنو « هتداهش مكاحلا

 يف عقي وأ ةمذلا لهأو يبصلاو ةرملاو دبعلاك هتداهش لبقت ال نم لالهلا ةيؤرب دهشي نأ كشلا

 . يؤر دق لالهلا نأ موقلا ناسل

 الإ ناضمر نم هنأ هيف كشي يذلا مويلا ماصي ال ) : م يب يبنلا لوقل يآ :ش ( ةي هلوقل ) : م

 هلاح ام مهنم دحأ نيبي ملو ثيدح هنأ ىلع هولقن مهلك حارشلاو « 'ادج بیرغ اذه :ش ( اعوطت
 ام ىلع ةسمخ يهو هوجو ىلع كشلا موي موص ةلأسم يأ :ش ( هوجو ىلع ةلاسملا هذهو ) : م

 ( انيور امل هوركم وهو ناضمر موص يوني نأ ): م ةسمخل ا هوجولا دحأ يأ :ش ( اهدحآ ) : م هرکذن

 . اعوطت الإ ناضمر نم هنأ هيف كشي يذلا مويلا ماصي ال وهو ءب هلوق وهو :ش
 مهموص ءيجم لجأل كلذو :ش ( مهموص ةدم يف اوداز مهنأل باستكلا لهأب هبشت هنألو ) : م

 هيفو « هركي ناضمر نم هنإ كشلا موي هموص يف ىون اذإف « هيف اودازو « هورخأ رجلا مايأ يف

 موص بجي مهدنع نإف « -مهنع هللا يضر- ءامسأو ةشئاعو ةيواعمو رمعو ةريره يبأ فالخ

 . فارشألا يف رذنملا نبا هركذ اًقلطم مويلا اذه

 . يتآلا ثيدحلا نم جرخي هانعمو ظفللا اذهب هدجأ مل (1)
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 ناك نابعش نم هنأ رهظ نإو « هماصو رهشلا دهش هنأل هئزجي ناضمر نم مويلا نأ رهظ نإ مث

 وهو رخآ بجاو نع يوني نأ : يناشلاو . نونظملا ىنعم يف هنأل هضقي مل رطفأ نإو ءاًعوطت

 هئزجي ناضمر نم هنأ رهظ نإ مث . ةهاركلا يف لوألا نود اذه نأ الإ « انيور امل اًضيأ هورکم

 هب یدأتی الف هنع يهنم هنأل اعوطت نوکي لق دقف نابعش نم هنأ رهظ نإو « ةينلا لصأ دوجول
 ناضمر ىلع مدقتلا وهو هنع يهنملا نأل « حصألا وهو هاون يذلا نع هئزجي ليقو بجاولا

 نإ ماموال عبت سانلا نإ موق لاقو « وحصلا موي ميغلا يف هموص بجي ةليلق ةفئاطو دمحأ لاقو
 ةياور يف يبعشلاو يربنعلا راوسو نيريس نباو نسحلا لوق وهو اورطفأ رطفأ نإو اوماص ماص

 . ةياور يف -هللا همحر- دمحآر

 موصلا ىلع مزاع الو لكأ ريغ اًمولتم ارطفم كشلا موي حبصي نأ يغبني يواحطلا ركذو

 -هللا همحر- يوونلا هركذ كلذكو « رطفأ الإو « ىون لاوزلا لبق ناضمر نم هنأ نيبت اذإ ىتحإ

 . ىوتفلا هيلعو «لمكألا ةنازخ» يفؤ

 نم هنإ هيف ماص يذلا كشلا موي رهظ نإ يآ :ش ( هئزجي ناضمر نم مويلا نأ رهظ نإ مث ) : م

 رهش يأ :ش ( رهشلا دهش هنأل ): م يعازوألاو « يروثلا لاق هبو « ناضمر نع هئزجي ناضمزإ

 يف يأ :ش ( رطفأ نإو اعوطت ) : م هموص يأ :ش ( ناک نابعش نم هنآ رهظ نإو «هماصو ) : م ناضم)

 .مويلا كلذإ

 نأ نونظلا ةقيقح نأل « نونظم هنأل ؛ لقي ملو :ش ( نونظملا ىنعم يف هنأل ؛ هضقي مل ام ) : م

 ملع مث «هدؤي مل هنأ « نظ ىلع هيف عرشف هاد [دق] هنأ لاحلاو « نيقيب هعوجر دعب نظلا هب تبثي

 . ةقيقح اًنونظم نكي ملف « نيقيب هبوجو « تبثي ملف انه اه امأو « هادأ هنأ

 نع ) : م كشلا موي يف ينعي :ش ( يوني نأ ): م ةسمخلا هوجولا نم يأ : ش ( يناثلاو ) : م

 نم هنإ هيف كش يذلا مويلا ماصيال هلوق نم ينعي :ش ( انيور امل اًصضيأ هوركم وهو رخآ بجاو
 يف لوألا نود هجولا اذه نأ الإ يأ :ش ( ةهاركلا يف لوألا نود اذه نأ الإ ) : م اعوطت الإ ناضمر

 . اذه نود باتكلا لهأب هبشتلا مزلتسي لوألا نأل ةهاركلا

 رهظ نإو « ةينلا لصأ دوجول هئزجي ناضمر نم ) : م مويلااذه نأ يأ :ش ( هنأ رهظ نإ مث ) : م

 الف هنع يهنم هنأل) : م اعوطت مويلا اذه موص ينعي :ش ( [اعوطت] نوكي ليق دقف « نابعش نم هنأ

 نع هئزجي ليقو ) : م اًَعوطت عقيف صقانلاب ىدأتي الف لماكلا بجاولا يأ:ش ( بجاولا هب ىدأتي
 نأ ىضتقملا ناكو ٠ حصألا وه لوقلا اذه يأ :ش ( حصألا وهو ): م بجاولا نم :ش ( هاون يذلا

 . حيحصلا وهو « طيحملا » يف لاق امك حيحصلا وهو لوقي

 موصب ناضمر ىلع اومدقتت ال : ب هلوقل :ش ( ناضمر ىلع مدقتلا وهو هنع يهنملا نأل ): م
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 لك مزالي ةباجإلا كرت وهو هنع يهنملا نأل ديعلا موي فالخبء موص لكب موقي ال ناضمر موصب
 وهو «انيور امل هوركم ريغ وهو عوطتلا يوني نأ : ثلاثلاو .يهنلا ةروصل انه ةهاركلاو « موص

 ا »:ةايب هلوقب دارملاو ‹ ءادتبالا ليبس ىلع هركي :هلوق ىف -هللا همحر- ىعفاشلا ىلع ةحح

 . لب يبتلا نع -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ةتسلا ةمئألا هاور ء؛نيموي موصب الو موي

 يهنملا نأل هلوقل ربخ [-موص لكب موقي ال-هلوق] :ش ( موص لكب موقي ال ناضمر موصب ): م

 لكب موقي ال - هلوقو « ةضرتعم هيلع - ناضمر موصب ناضمر ىلع مدقتلا وهو- هلوقو « هنع

 أم هريدقت دوجولا مايقلا نم دارم او اذه ‹« ناضمر موصب دجوي لب موص لكب دجوي ال - موص
 ال ناسنإلاو موصلا تقو تقولا نأل « هنع يهنب سيل موصلا ريغ « يناهربلا عماجلا » يف هانركذ

 ‹ عرش ام ىلع ةدايزلا وأ ناضمر موص ءادأ امأ « نيئيشلا دحأ يهنلاف « هتقو يف موصلا نع ىهني

 . ناضمر موصب دجوي انإو ‹ موص لکب دجوي ال اذهو

 ‹ ةيضرفلا يف ناضمر لثم هنأل ةهاركلا عون انتبثأ انأل « رخآ بجاو هركي ال نأ يغبني ناكو

 حلصيف « ناصقنلاب موصلا سفن يف رثؤي الف . ثيدحلا . . مويلا ماصيال هيب هلوق مومعل وأ
 طاقسإ يف اهتيهارك رثؤيال هنإف « ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاك هيلع بجو ام] طاقسإلل

 .[ءاضقلا

 موص يأب هوركم هيف موصلا نإف « ديعلا موي موص فالخب يأ :ش ( ديعلا موي فالخب ): م
 لك مزالي): م ىلاعت هللا ةوعد ىلإ :ش ( ةباجإلا كرت وهو هنع يهنملا نأل ): م هلوق ىنعم وهو « ناک

 ةروصل انه ةهاركلاو): م ةرافكلا وأ ءاضقلا وأ عوطتلا موص نم موص لكب لصحي يأ :ش ( موص

 « اهورکم رخآ بجاو موص نوکی نأ بجاولا ناك اذه ىلعف « لاقي امع باوج اذه :ش ( يهنلا

 . .هيف كشي يذلا مويلا ماصي ال ايب هلوق وهو « يهنلا ةروص انه ةهاركلاو هلوقب باجأف

 يأ :ش ( عوطتلا يوني نأ ): م ةسمخلا هوجولا نم ثلاثلا هجولا يأ :ش ( ثلاثلاو ): م . ثيدحلا

 لاق هبو «اًعوطت الإ يب هلوق وهو :ش ( انيور امل هوركم ريغ وهو ): م كشلا موي يف موصي
 :ش ( ءادتبالا ليبس ىلع هركي :هلوق يف - هللا همحر- يعفاشلا ىلع ةجح وهو ): م -هللا همحر-كلام

 ‹ كشلا موي هنوك سيمخلا موي قفتا [اذإ] ام « ًالثم سيمخلا موي موص ةداع هل نوكي ال نأب ينعي

 اومدقت ال »ةي هلوقب كلذ ىلع لدتساو .هركي الف هل ةداع قفاو اذإ امأو « ذئنيح هموص هركيف

 اذهو . «مويلا كلذ مصيلف لجر هموصي موص نوكي نأ الإ نيموي موصب الو موي موصب ناضمر

 موي موصب ناضمر اومدقت ال ةي هلوقب دارملاو ): م هلوقب اذه نع فنصملا باجأو « زاوجحلا ىلع صن

 . نآلا هانركذ ام هماتو ثيدحلا متآ ينعي :ش ( ثيدحلا نيموي موصب الو

 . « همصيلف اًموص موصب ناک لجر الإ » هتیقبو .- هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم (۱)
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 رخآ نم مايأ ةثالث ماص اذإ اذكو « عامجإلاب لضفأ موصلاف هموصي ناك اموص قفاو نإ مث «هناوأ

 . ًادعاصف رهشلا

 هيدؤي هنأل [ناضمر موصب مدقتلا ]): م هربخ- ناضمر موصب مدقمل ا هلوقو « أدتبم - دارملاو - هلوقو

 « كلذ ىلع ليلدلاو «لطاب وهو ببسلا ىلع مكحلا دقت هيف نأل « هتقو لبق يأ :ش ( هناوأ لبق
 . عوطتلاب مدقتلا روصتي الف رهشلا موصل ال عوطتلا تقو رهشل | لبق ام نأ

 يوني نأ هانعم نأب بيج هيف مدقتلا روصتي فيكف هيف عقيام وه ناضمر موص : تلق نإف
 لوخد لبق اهاون اهانعم نإف « هتقو ىلع رهظلا ةالص مدق ًالثم لاقي امك اذهؤ « رهشلا لبق ضرفلا

 . اهتقو

 بحاص ليوأت هب ثيدحلا رخآو روكذملا ثيدحلا ركذ دعب ةيادهلا ثيداحأ جرخم لاقو

 . -هللا همحر- يعفاشلل دنسأ هنإف « ةيادهلا ينعي باتكلا

 ًالثم سيمخل ا موي داتعا ناك نأب « ةداعلا ليبس ىلع :ش ( هموصي ناك اًموص قفاو نإ مث ): م
 ( رهشلا رخآ نم مايأ ةثالث ماص اذإ اذكو « عامجإلاب لضفأ موصلاف ): م سيمخلا موي كشلا موي قفاوف
 . لاحلا ىلع هباصتناو « مايأ ةثالث نم رثكأ يأ :ش ( اًدعاصف ): م نابعش رهش يأ :ش

 يضر- ةريره يبأ ثيدحل ‹ نابعش فصتنا اذإ عوطتلا هركي :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 يذمرتلاو دواد وبأ هاور « اوموصت الف نابعش فصتنا اذإ لاق ةي هللا لوسر نأ -هنع هللا

 تمص له لجرل لاق ةي هللا لوسر نأ نيصح نب نارمع ثيدح هضراعي :تلق . يئاسنلاو

 دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور «٠ مصف ترطفأ اذإف لاق « ال لاق ؟ اًئيش نابعش رهش نم

 لاقو « هيف رمقلا راتتس ال كلذب يمس « هرخآ رهشلا رارس نأ حيحصلا يرذنملا لاق « يئاسنلاو

 . ظوفحمب سيل -هللا همحر- يعفاشلا هركذ يذلا ةريره يبأ ثيدح -هللا همحر- دمحأ

 ثیدح نم هرکنأف هافوتی ناکو لاق هب ينثدحي ملف يدهم نب نمحرلا دبع انلأسو :لاق

 هجو ىلعاذه رفعج وبأ ظفاحلا لاقو « ركنم ثيدح اذه دمحأ نع برح ةياور يفو « ءالعلا

 هموص يف فعض هل لصحي هنأ انملع ول یتح هموص يف هتهارکل ال ناضمر موص ىلع قافشاإلا

 ةريره يبأ نع يراخبلا هاور ام اهنم « حاحص ةديدع ثيداحأ هضراع دقو فيكو : تلق

 هاور « ًاليلق الإ هموصي هي هللا لوسر ناک هنعو هلک نابعش موصی ب هللا لوسر ناک

 .ملسم
 مل ةا هللا لوسر نأ ةملس مأ نع ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ام اهنمو
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 يلعب ءادتقا لضفأ موصلا لايق دقو ‹ يهنلا رهاظ نع ازارتحا لضفأ رطفلا ليق دقف هدرفأ نإو

 يتفيو «ءاًطايتحا هسفنب يتفملا موصي نأ راتخملاو . هناموصي اناك امهنإف امهنع هللا يضر- ةشئاعو

 مولتلاب ةماعلا

 . ناضمرو نابعش الإ الماك ارهش ةنسلا نم موصي نكي

 رهش وه : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةماسأ نع -هللا همحر- يواحطلا هاور ام اهنمو

 . هريغ يف موصلا نم لضفأ هيف موصلا نأ ىلع لدف « همايص نع سانلا لفغي

 لوق وهو :ش ( لضفأ رطفلا ليق دقف ): م هموص اًموص قفاوي مل ينعي :ش ( هدرفأ نإو ): م

 ثيدحلا هيف كش يذلا مويلا ماصي ال هلوق وهو :ش ( يهنلا رهاظ نع ازارتحا ): م ةملس نب دمحم

 هللا يضر- يلعو ةشئاعب ءادتقا ): م ىيحي نب ريصن لوق وهو :ش ( لضفأ موصلا :ليقو ): م

 نم كشلا موي ناموصي يأ: -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاق :ش ( هناموصي اناك امهنإف-امهنع

 اذك و« ناضمر نم ًاموي رطفن نأ نم انيلإ بحأ نابعش نم ًاموي موصلا نأل نالوقي اناكو « نابعش

 ‹ هجولااذه ىلع تبثي مل ينعي «بيرغاذه ثيداحألا جرخم لاقو . هريغو « لمكألا هركذ

 بجي هنأ - امهنع هللا يضر- ةشئاعو يلع بهذم - هنع هللا يضر- يزوجلا نبال قيقحتلا ىفو

 - دمحأ نع نيتياورلا حصأ وهو : لاق « هوحنو ميغ هنود لاح اذإ نابعش نم نيثالثلا موي موص

 لاقو . امكح ناضمر نم وه لب كشلا موي ىمسيال ةياورلا هذه ىلعو لاق - هنع هللا يضر

 ةهارك مهدعب نمو نيعباتلا رثكأو - مهنع هللا يضر- ةباحصلا رثكأ نع حص دقو : يجورسلا

 «سابع نباو « ةفيذحو «دوعسم نباو« يلعو « رمع مهنم «ناضمر نم هنأ كشلا موي موص
 يعخنلاو] « ةمركع و بيسلملا نباو لئاو وبأو « - مهنع هللا يضر- سنأو « ةريره وبأو

 زاوجلا ىلع لدي ام ءاجو قاحسإ وبأو روث وبأو[ ديبع وبأو ةعبرألاةمئألاو يروثلاو يعازوألاو
 نأل :لوقي - هنع هللا يضر -ةريره ابأ تعمس : لوقي ميرم يبأ نعو « ةباحصلا نم ةعامج نع

 « ينتاف ترحأت اذإو « ينتفي مل تلجعت اذإ ينأل رخأتأ نأ ٴيلِإ بحأ موي ناضمر موص يف لجعأ
 يلإ بحأ نابعش نم ًاموي موصأ نأل « ةيواعم نعو- هنع هللا يضر-صاعلا نب ورمع نع هلثمو

 يبأ تنب ءامسأو - اهنع هللا يضر-ةشئاع نع هلثم ىوريو ناضمر نم ًاموي رطفأ نأ نم

 . - مهنع هللا يضر- قيدصلا ركب

 عماج» يفو موصلاب هريغ رمأي نأ نود ةصاحخ ينعي :ش ( هسفنب يتفملا موصي نأ راتخملاو ): م

 لك وه ةماعلاو ةصاخلا نيب قرفلاو « مولتلاب ماوعلاو موصلاب صاوخلا ىتفي نأ راتخملاو « يردركلا
 طايتحالا لجأل يأ :ش ( اًطايتحا): م ماوعلا نم وهف الإو صاوخل | نم وه كشلا موي ةين ملعي نم

 . راظتنالاب يأ :ش ( مولتلاب ةماعلا ىتفيو ): م ناضمر يف رطفلا عوقو نع
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 ةينلا لصأ يف عجضب نأ: عبارلاو . ةمهتلل ايف راطفإلاب مث لاوزلا تقو ىلإ

 راطفإلاب تفي مل يأ « ءامسلا دبك نم سمشلا لاوز تقو ىلإ يأ :ش ( لاوزلا تقو ىلإ ): م
 ةمهت يأ [يكاكلا] مث - هللا همحر- يقانغسلا لاق :ش ( ةمهتللايفن راطفإلاب مث ): م

 . ناضمر ةينب كشلا موي ماصي ال هنأ ةنسلا لهأ نيب فالح ال ةيريهظلا دئاوفلا يفو « ضفاورلا

 ول هنأل «ناضمر يف ةدايزلا مهتل [ًايفن] وأ : يكاكلا لاقو . هموص بجي : ضفاورلا لاقو

 ناضمر نيب نوزيمي ال مهنأل ؛ ناضمر ىلع ةدايزلا زاوج مهوت مهتالص يف عقي اجر ماوعلل ىتفأ
 فلاخ هنأ مهدنع عقي نأ ىسع هيف لفنلا ءادأب ماوعلا ىتفأ ول هنأ : يناشاكلا مامإلا ركذو « هريغو

 لفنلا زاج ال مهدنع عقي وأ «كشلا موي موص نع ةي هللا لوسر ىهن ثیح : ليي هللا لوسر

 . ماهتالل اًيفن كلذل اوموصي نأ مهل يغبني الو « مهأ هنأل « ىلوأ ضرفلا زوجي

 یورام وهو - هللا همحر- فسوی يب ةياكکح اذه يف :- هللا همحر- مالسإلا رخف ركذو

 ةمامع هيلعو -هللا همحر- يضاقلا فسوي وبأ لبقأف « ديشرلا باب تيتأ : لاق هنأ ورمع نب دسأ

 نم ءيش هيلع امو ء«دوسأ دبلو دوسأ جرس اهيلع دوسأ س رف بكار وعو دوسأ فخو ءادوس
 : لاقف؟ تنأ رطفم وأ هل تلقف « رطفلاب سانلا ىتفأف « كشلا موي وهو ءاضيبلا هتيحل الإ ضايبلا

 هنأ اب يبنلا نع يور امل ًانامز « مولتلادعب رطفلاب ىتفي اغنإو « مئاص نذإ ينإ : يل لاق يلإ ندا

 . ىهتنا « .. نيمولتم نيرطفم كشلا موي اوحبصأ » : لاق

 نم» :يئ هلوق هيلع لد يذلا نايصعلا ةمهت ينعي « ةمهتلل ايفن «ةيادهلا» خسن ضعب يفو
 ناك وأ فنصلملا هفلأ يذلا نتملا نم اذه يردأالو . ىهتنا «« مساقلا ابأ ىصع دقف كشلا موي ماص

 ‹ نتملا نم هنأ ىلع لدي ام ثيداحألا جرخم مالك] يف نكلو نتملاب خاسنلا ضعب اهقحلأف ةيشاح

 اذه لاق مث« بابلااذه يف اهركذ يتلا ثيداحألا ةلمج نم [ثيدحلا اذه ركذ ثيح

 . -هنع هللا يضر- رساي نب رامع لوق نم اذه فورعملاو بيرغ

 «يئالملا ىسيع نب ورمع نع مصألا دلاخ يبأ نع مهبتك يف ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ

 ةاشب ىتأف« هيف كش يذلا مويلا يف رامع دنعانك لاق رفز نب ةلبج نع قاحسإ يبآ نع

 مساقلا ابأ ىصع دقف مويلا اذه ماص نم -هنع هللا يضر- رامع لاقف «موقلا ضعب ىحنتف « ةيلص

 داضلاب عيجضتلا نم ددرتم نأ يأ :ش ( عجضي نأ ): م عبارلا هجولا يأ :ش ( عبارلا و): م

 وهو ‹ عوجضلا نم هلصأف ‹ رصقو نهو [اذإ] رمألا يف عجض لاقي « ةلمهملا نيعلاو ةمجعللا
 ددرتلارمألا يف [عجضلا ]برغملا يفو ‹ سراف نباو - هللا همحر- يزرطملا هركذ اذك فعضلا

 . هيف

 ءنابعش نم ناک نإ هموصي الو ‹ ناضمر نم ناک نإ ًادغ موصي نا يوني نب ةينلا لص يف ): م
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 ريصي ال هجولا اذه يفو «نابعش ناك نإ هموصي الو «ناضمر ناک نإ دغ موصي نأ يوني نأب
 . موصي دجي مل نإو رطفي ءاذغ ادغ دجو نإ هنآ یون اذإ امك راصف « هتيزع عطقي مل هنأل اًمئاص

 نم ناک نِإو « هنع موصي ناضمر نم ادغ ناک نإ يوني نأب ةينلا فصو يف عجضي نأ :سماخلاو

 ناضمر نم هنأ رهظ نإ مث « نیهورکم نیرمأ نیب هددرتل « هورکم اذهو « رخآ بجاو نعف نابعش
 مل ةهحلا نأل رخآ بجاو نع هئزجي ال نابعش نم هنأ رهظ نإو « ةينلا لصأ يف ددرتلا مدعل هأزجأ

 هيف هعورشل ءاضقلاب نومضم ريغ اعوطت نوكي هنكل «هيفكي ال ةينلا لصأو « اهيف ددرتلل تبثت
 نم ادغ ناك نإ عوطتلا نعو هنم ادغ ناك نإ ناضمر نع یون نإو : سداسلاو . اًمزلم ال اطقسم

 هنأ رهظ نإو « رم امل هنع هآزجأ ناضمر نم هنآ رهظ نإ مث « هجو نم ضرفلل وان هنأل «هرکی نابعش

 هلفن نع زاج نابعش نم ۰

 راص يأ :ش ( راصف ): م هتينب مزجي مل يأ :ش ( هتيزع عطقي مل هنأل ؛ امئاص ريصي هجولا اذه يفو

 ( موصي دجي مل نإو « رطفي ءاذغ ): م دغ يف ينعي :ش ( دغ دجو نإ هنأ « یون اذإ امک ): ماذه مکح

 . ًايوان نوكيال هنإف « موصأ ال الإو ‹ تمص ًاروحس تدجو نإ : لاق نإ اذكو :ش

 نم دغ ناك نإ يوني نأب ةينلا فصن يف عجضي نأ ): م سماخلا هجولا يأ :ش ( سماخلاو ): م

 ( نیهورکم نیرمآ نیب هددرتل « هورکم اذهو ‹ رخآ بجاو نعف نابعش نم ناک نإو « هنع موصي ناضمر

 نع يأ :ش (هأزجأ ناضمر نم هنأ رهظ نإ مث ): م رخآ بجاو موصو ناضمر موص امهو :ش

 . ناضمر

 اذإ لاق نم خياشملا نم و « اهفصو يف ناك ددرتلا نأل :ش ( ةينلا لصأ يف ددرتلا مدعل ): م

 نإو ): م - هللا همحر- دمحم نع كلذ يور « ناضمر نع ًامئاص نوکی ال ناضمر نم هنأرهظ

 م تبثت مل رخآ بجاو ةهج يأ :ش ( تبلت مل ةهجلا نأل ءرخآ بجاو نع هئزجي ال نابعش نم [هنأ ]رهظ
 نوكل يأ :ش ( هنكل ): م هنم دبالو « [هنود] نييعتلا مدعل :ش ( هيفكي ال ةينلا لصأو « اهيف ددرتلل ):

 مل هدسفأ اذإ ينعي :ش ( ءاضقلاب نومضم ريغ ): م هنوكب ًافوصوم :ش ( ًاعوطت نوک ): م. هموص

 : م نيهجولا دحأ :ش ( اطقسم ): م هنوك لاح موصلا اذه يف يأ :ش ( هيف هعورشل ): م ءاضقلا همزلي

 نظ ىلع رخآ بجاو نع وأ ناضمر نع یون هنأل < ًامزلم هنوک لاح هعورشل ال ېا :ش ( اًمزلم ال)

 . هتمذ نع طقسي هنأ

 (عوطتلا نعو هنم ًادغ ناك نإ ناضمر نع ىون نإ ): م سداسلا هجولا يأ :ش ( سداسلاو ): م

 هنأ رهظ نإ مث « هجو نم ضرفلل وان هنأل « هرکی نابعش نم ادغ ناک نِإ): م عوطتلا نع ىونو يأ :ش

 :م ةينلا لص يف ددرتلا مدعل هلوق نم يأ :ش ( رم امل ): م ناضمر نع يأ :ش ( هنع هأزجأ ناضمر نم

 . لفنلا نأل يأ :ش ( هنال هلفن نع زاج نابعش نم هنأ رهظ نإو )
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 نمو . هجو نم هتيزع يف طاقسإلا لوخدل هيضقي ال نأ بجي هدسفأ ولو « ةينلا لصأب ىدآتي هنأل
 اوموص»: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هتداهش مامإلا لبقي مل نإو ماص هدحو ناضمر لاله ىأر

 - ىعفاشلا لاقو . ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعف رطفأ نإو. ارهاظ ىأر دقو« هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل

 ۰ هب هنقيت ةقيقح ناضمر يف رطفأ هنأل عاقولاب رطفأ نإ ةرافكلا هيلع:-هللا همحر

 ركذو هب مزجي مل انهو هسفن مزج اذإ بجي اغنإ ءاضقلا نأل :ش ( هجو نم هتيزع يف طاقسإلا لوخدل
 لاوزلا لبق نيبت مث هيف رطفلا يوني نأ وهو رخآ هجو يقبو هوجو ةتس انه - هللا همحر- فنصلملا

 . هئزجي هنإف موصلا ىونف « ناضمر نم هنآ

 « هنم ناك نإ ناضمر نم ًادغ موصأ :لاقاذإ :- هللا همحر- «يوونلل بذهملا» حرش يفو

 . ناضمر نع هئزجي :ينزملا لاقو . هنم هنأ ناب اذإ ناضمر نع هئزجي مل عوطتم وأ رطفم انأف الإو

 مامإلا لبقي مل نإو ماص ): م هدحو هنوک لاح يأ :ش ( هدحو ناضمر لاله یر نمو ): م

 - يراخبلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق اذه [و]:ش ( هتيؤرل اوموص :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هتداهش

 « هقح يف ملعلا ديفي هنأل :ش (ًارهاظ ىأر دقو ): م رم دقو ةريره يبأ نع ملسمو - هللا همحر

 الإ موصي ال روث وبأو ةيوهار نب قاحسإو يتبلا نامثعو ءاطعو نيريس نباو يرصبلا نسحلا لاقو

 ؟ ال مآ هتداهش لبقت مامإلا لهركذي ملو « مامإلا عم

 درفتلاو « ةلع ءامسلاب ناك نإ قسفلا ةمهتل هتداهش در مامإلا ىلع بجي : «ةفحتلا» يف لاق

 . هتداهش مامإلا درو هدحو لالهلا ىأر اذإ ؛عئادبلا» يفو . الدع ناك نإو « ةلع اهب نكي مل نإ

 وهو « موصي هنأ ةياورلا امنإو «هيلع موصلا بوجو يف ةياور ال انخياشم نم نوققحللا لاق
 . هيلع بجي : ةفحتلا» يفو « ًاطايتحا بدنلا ىلع لومحم

 هنأل هتداهش مامإلا لبقي - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نعو « هموص هيلع : «طوسبملا» يفو

 رهاظلا ةفلاخم وهو درلا بجويامو مالسإلاو ةلادعلاوهو لوبقلا بجوي ام هتداهش يف عمتجا

 . ناضمر نم رطفي نأ نم ًاريخ ناک نابعش نم ًاموي ماصاذإ هنأل اًطايتحا لوبقلا بجوي ام حج رتيف

 امأو ‹ رصملا لهأ نم وهوةيحصم ءامسلا تناك اذإ هتداهش مامإلا دري امنإ : طوسبملا» يفو

 ءاضقلا هيلعف رطفأ نإف ): م هتداهش لبق عفترم ناكم نم رصملا جراخ نم ءاج وأ ةميغم تناك اذإ

 . عامجلاو برشلاو لكألاب هراطفإ ناك ءاوس] :ش ( ةرافكلا نود

 لاق هبو « عامجلا يأ :ش ( عاقولاب رطفأ نإ [ةرافكلا هيلع : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو ): م

 ذإ ناضمرب يأ :ش ( [هب] هنقيتل ةقيقح ناضمر يف رطفأ هنأل :١ م-امهنع هللا يضر- دمحأو كلام

 . ربتعي ال هريغ كشو ةيؤرلا نم ىوقأ نيقيلل قيرطال
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 ثروأف طلغلا ةمهت وهو يعرش ليلدب هتداهش در يضاقلا نأ انلو . هيلع موصلا بوجول اًمكحو
 هيف خياشملا فلتخا هتداهش مامإلا دري نأ لبق ىدأ ولو « تاهبشلاب ءىردنت ةرافكلا هذهو « ةهبش

 ‹ طايتحالل هيلع بوجولا نأل  مامإلا عم الإ رطفب مل اًموي نيثالث لجرلا نم لمكأ ولو
 :لاق . هدنع يتلا ةقيقحلل ارابتعا هيلع ةرافك ال رطفأ ولو  راطفإلا ريخأت كلذ دعب طايتحالاو

 ارح ةأرما وأ ناك الجر لالهلا ةيؤر يف لدعلا دحاولا ةداهش مامإلا لبق ةلع ءامسلاب ناك اذإو

 نأل :ش ( هيلع موصلا بوجول ): مكلذو مكحلا ثيح نم ًاضيأ رطفأو يأ :ش ( امكحو ): م

 . ةدابع هنألةرافكلا بوجو كلذكف هبر نيبو هنيب هيلع موصلا بوجو

 اهدري ءاضقلا قلطم اهنإف :ش ( طلغلا ةمهت وهو « يعرش ليلدب هتداهش در يضاقلا نأ انلو ): م

 ةدحو رظنلاو ًارهاظ رظنلا ىف هريغ يداني [امل] هنأل هنكر انهاه يهو « قسافلا ةداهش يف امك ًاعرش

 ًاملاغ نوكيف سانلا رئاس نیب نم ةيورلل هصاصتخا مدع رهاظلاف ء ةفاسملا دعبو يقرملا ةقدو رصبلا

 رطفلاةرافك ينعي ةرافكلا هذهو هلوقب زرتحاو :ش ( تاهبشلاب ئردنت ةرافكلا هذهو ةهبش ثروأف ): م

 روذعملا ىلعاهبوجو مدع ليلدب تاهبشلاب ئردني امنإو «راهظلا [ةرافك]و نيميلا ةرافك نع

 .« طوسبملا »يف اذك « ىطخملاو

 ‹ ةرافكلا بوجو يف يأ :ش ( هيف خياشملا فلتخا هتداهش مامإلا دري نأ لبق ىدأ ولو ): م

 نم لمكأ ولو ): م - هللا همحر- «ناخ يضاق ىواتف» يف اذك ةرافكلا بجت ال هنأ حيحصلاو

 هيلع بوجولا نأل « مامإلا عم الإ رطفي مل ًاموي نيثالث ): م هتداهش مامإلا در يذلا وهو :ش (لجرلا

 دق هنوكل طايتحالا لجأل ناك هتداهش مامإلا در دعب هيلع موصلا بوجو نأل يأ :ش (طايتحالل

 لصأ ذإ :ش ( راطفإلا ريخأت ): م هيلع موصلا بوجو دعب يأ :ش ( كلذ دعب طايتحالاو ): م . یر
 نأ لالهلا تيأر لاق يذلا رمأ هنأ - هنع هللا يضر- رمع ثيدح يف يورامك <« هل عقو طلغلا

 اهتبسحف كبجاح نم تماق ةرعش لاقف « هتدقف لاقف ؟ لالهلا نيأ لاق مث « ءام اب هبجاح حسي

 .ًالاله

 و« ةياورلاب ًاموي نيثالث موص يهو :ش ( هدنع يتلا ةقيقحلل ًآرابتعا هيلع ةرافك ال رطفأ ولو ): م
 رطفي :-هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو -مهنع هللا يضر- دمحأو « كلامو « ثيللا لاق هلوقب

 . - هللا همخر- كلام نع يور اذكو «ارس

 قأرما وأ ناك ًالجر لالهلا ةيؤر يف لدعلا دحاولا ةداهش مامإلا لبق ةلع ءامسلاب ناك اذإو :لاق): م

 ىلع موصلا ءادأ بوجو وهو ينيد رمأ نع ربخأ اذإ ينعي :ش ( ينيد رمأ هنأل دبع وآ ناک ارح

 هريغ نود هل هتيؤر تقفتاف رمقلا عضوم نم ميغلا قش الإ هنأل « هبذكي ملاذإ هربخ لبقيف «سانلا

 ةياور يأ :ش ( رابخألا ةياور هبشأف): م هبذكي رهاظلا نأل « ةيحصم ءامسلا تناك اذإ ام فالخب

 . تانايدلا يف لدعلا دحاولا لوقو ثيداحألا
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 ةلادعلا طرتشتو ةداهشلا ظفل صتخي ال اذهلو رابخألا ةياور هبشأف ىنيد رمأ هنأل « ادبع وأ ناك

 وأ ناك الدع.-هللا همحر- يواحطلا لوق ليوأتو « لوبقم ريغ تانايدلا يف قسافلا لوق نأل

 ةمزلم اهنأل :ش ( ةداهشلا ظفلب صتخي ال ): م ينيد رمأ نع ًاربخ هنوكلو يأ :ش ( اذهلو ): م

 ريغ تانايدلا يف قسافلا لوق نال« ةلادعلا طرتشتو ): م« هسفن اهب همازلإل رابخألا فالخب هريغل

 بب قساف مكءاج نإ : ىلاعت هللا لاق « فقوتلا همكح نأل « دودرم لبقي ملاذإ :ش ( لوبقم

 . درلا هنم مزلي ملو «( ١ ةيآلا : تارجحلا) ا ونیبتف

 ىلع داريإ نع باوج هنأك اذه :ش ( لدع ريغوأ الدع - هللا همحر -يواحطلا لوق ليوأتو ): م

 نأ ): م لدع ريغوأ ًالدع يواحطلا لوقو هلوقب باجأف « لذعلا دحاولا ةداهش مامإلا لبق هلوق

 . نطابلا يف ةلادعلا فورعمريغ ينعي :ش ( ًآروتسم نوكي

 ال لدع ريغ وأ ًالدع :- هللا همحر- يواحطلا لوق : خياشملا ضعب لاق : « ىبتجملا »يفو

 ىورو . ةياورلا رهاظ يف لبقيال روتسملاو ةياورلا رهاظ ريغ وه : « ةريخذلا»و «طيحملا» يفو

 ةلادعلا يفكت ةفحتلا يفو . حيحصلا وهو لبقيال هنأ - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع نسحل ا

 . ةرهاظلا

 باب نمال تانايدلا باب نم موصلا نأل دعبأ اذه « لبق ًاقساف ناك نإو :“ ةريخذلا» يفو

 ¢ مالسإلا مكحب لدعلا هانعم : - هللا همحر- يواحطلا لاق «هقفلا عماوج» يفو . تالماعملا

 لوبق يف طرش امك :ش ( رابغ وأ ميغ ةلعلاو ): م اهطارتشا ىلإ جتحي مل كلذ هانعم ناك ول ليقو

 وأ ): م علطملا يف رابغ وأ ميغ ةلعلاو هلوقب اهرسف ةلع ءامسلا يف نوكي نأ لدعلا دحاولا ربخ

 . بابضلاو ناخدلا وحن :ش (هوحن

 ةلع ءامسلاب ناك ءاوس ناضمر ىف دحاولا ربخ لوق هيقفلا رفعج ىبأ نع : «ةريخذلا» ىفو

 .الوأ

 ةلع ءامسلا يف ناك ءاوس نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهش ىلإ جاتحي لاق هنأ نسحلا نعو

 هللا يضر- ةفينح يبأ نع ةيحصم ءامسلاو موصلل دحاولاةداهش لبقت هنأ يرودقلا ركذو «الوأ

 . امهل ًافالخ - هنع

 ءامسلا تناك اذإ لاق « لضفلا نب دمحم ركب ىبأ نع ريسفقتلا ةيفيك نيب : «ةريخذلا» ىفو

 هتيأر لوقي وأ ءارحصلا يف ةدلبلا جراح لالهلا تيأر لاقو رسف اذإ دحاولا ةداهش لبقت انإ ةيحصم

 لبقي الف ريسفتلا نودب امأ « للختي مث باحسلا يف لخدي تقو يف باحسلا للخ نيب ةدلبلا يف
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 ةياورلا رهاظ وهو « بات امدعب فذقلا ىف دودحملا لخدي باتكلا باوج قالطإ يفو « هوحن وأ

 يعفاشلا ناكو« هجو نم ةداهش اهنأل لبقت ال اهنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو .ينيد ربخ هنأل

 لبق يبنلا نأ حص دقو ءانركذام هيلع ةححلاو ىنثملا طرتشي هيلوق دحأ ىف -هللا همحر-

 .ناضمر لاله ةيؤر يف دحاولا ةداهش

 . ةمهتلا ناكل

 .الف الإو لبقي هتيؤر لمتحا نإف « ةيؤرلا ةهج رسفي نأ يفتكيو :« طيحملا» يفو

 م لدعلا دحاولاةداهش مامإلا لبق هلوق وهو يرودقلا يأ :ش ( باتكلا باوج قالطإ يفو ): م

 يبأ ةداهش اولبق - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نأل :ش ( بات امدعب فذقلا يف دودحملا لخدب ):

 نع يأ :ش ( ينيدربخ هنأل ةياورلا رهاظ وهو ): م «طوسبملا»يف اذك فذقلا يف دح امدعب يف ةركب

 بجي هنإ ثيح نم هجو نم ةداهش اهنأل لبقت ال اهنأ - هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ينيد رمأ
 الف ةلادعلا طقسي هنإ ثيح نم وأ ىضاقلا سلجم صخي هنإ ثيح نمو « ءاضقلا دعب هب لمعلا

 ۰ . قوقحلا رئاسك بات نإو « هلوق لبقي

 لاق هبو « نينثالا ةداهش يأ :ش ( ىنثملا طرتشي هيلوق دحأ يف - هللا همحر- يعفاشلا ناكو ): م

 لوقو يعفاشلا يلوق حصأو ةياور يف :- مهنع هللا يضر- دمحأو « يعازوألاو « كلام

 . انلوق نم - هنع هللا يضر-دمحأ

 مهدنع ةمدعو ميغلا نيب قرفالو « دحاو لدعب هتوبث ةيعفاشلا دنع بهذملا «يجورسلا» يفو

 دبع نبرمعو ءاطع طرشو ‹ حصألا يف روتسملا لوق لبقي و« حصألا يف ةأرملاو دبحلا لوق لبقيال
 هلوق وهو :ش ( هانركذ ام ): م - هللا همحر- يعفاشلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو ): م ينم ا زيزعلا

 . ىنيد رمأ هنأل

 ناضمر لاله ةيؤر يف دحاولا ةداهش لبت ةي يبللا نأ حص دقو ): م

 سابع نبا نع «ةمركع نع « كامس نع « ةمادق نب ةدئاز نع « ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ
 .- امهنع هللا يضر

 الإ هلإ ال نأ دهشتأ :لاق « لالهلا تيأر ينإ : لاقف : ي يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج : لاق
 سانلا يف نذأ لالباي لاق . معن: لاق « هللا لوسر ًادمحم نأ دهشتأ :لاق « معن :لاق « هللا

 طرش ىلع لاقو .« كردتسملا» يف مكاحلاو امهيحيحص يف نابح نباو ةيزخ نبا هاور اوموصيلف

 ٹیدحلا اذه :ش

 مكاحلاو )۸۷١( نآمظلا دراوم نابح نباو ۲۳١۲( ) دواد يبأ دنع وهو « رمع نبا ثیدح ىلإ ريشي هنأک(۱)

 سانلا ىءارت :لاق « هنع هيبأ نع عفان نب ركب يبأ قتيرط نم )٠١١/۲( ينطقرادلاو )١/ ٤١١( كردتسملا

 . همايصب سانلا رمأو « ماصف ¢ هتيأر ينأ ةي هللا لوسر تربخأف « لالهلا
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 ةفينح يبأ نع نسحلا ىور اميف نورطفي ال اًموي نيثالث اوماصو دحاولا ةداهش مامإلا لبق اذإ مث

 مهنأ -هللا همحر- دمحم نعو . دحاولا ةداهشب تبثي ال رطفلا نألو ‹ طايتحالل -هللا همحر -

 نورطفي

 لاق ةجام نباو نابح نباو ةيزخ نبا« ظفلو « ةمركعب جتحا يراخبلاو « كامسب حتحا هنأ ملسم

 تيأر دواد يبأل ظفل يفو «ناضمر ةليل ينطقرادلا دنعو ةليللا لالهلا تيأر ينإ هللا لوسر اي

 . ناضمر لاله ينعي لالهلا

 ‹ كامس نع «هريغو يروثلا نايفس ىور « فالتخا هيف سابع نبا ثيدح : يذمرتلا لاقو

 . ًالسرم : ةي يبنلا [نع] « - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع « ةمركع نع

 ‹ كامس نع هوور هريغو نايفس نإ يذمرتلا لوق : - هللا همحر- نيدلا نيز انخيش لاقو

 ينابيشلا ىسوم نبا لضفلا هاورف يروثلا ىلع هيف فلتخا هنإ ثيح نم رظن هيف ًالسرم ةمركع نع
 ةمركع نع هنووري كلام باحصأ رثكأو هلوق كلذكو سابع نبا هيف ركذف يروثلا نع مصاع وبأو

 رباجو روث يبأ نب ديلولاو ةدئازو الوصوم كامس نع هاور هنإ ثيح نم رظن هيف : يب يبنلا نع

 .ةملس نب دامحو يبلحلا ميهاربإ نبا

 دنع ديلولا ثيدحو «« كردتسملا»و« نابح نبا حیحص)وا ةعبرألا نتسلا» ىف ةدئاز ثيدحف

 [هننس يف ينطقرادلاو ةياكحلا يف يسوطلا ىلع يبأ دنع مزاح ثيدحو ]يذمرتلاو دواد يبأ

 رمع نبا نع ثيدح بابلا اذه ىفو « «راكذتسالا »ىف ربلا دبع نبا دنع ةملس نب دامح ثيدحو

 رمأو ماصف « هتيأر ينإ: الب هللا لوسر تربخأف لالهلا سانلا ىري لاق[و ]« دواد وبأ هجرخأ
 . همايصب سانلا

 ءةناوع وبأو مادك نب رعسم انثدح يليألا ورمع نب صفح نع ينطقرادلا جرخأ : تلق نإف

 هللا يضر- سابع نباو رمع نبا اهبو ةنيدملا تدهش لاق سوواط نع ةريسم نب كلم لا دبع نع

 هتداهش نع سابع نباو رمع نبا لئسف ناضمر لاله ةيؤرب هدنع دهشف اهيلاو لجر ءاجف - مهنع
 . نيلجر ةداهشب الإ راطفإلاةداهش زيجي ال ةَ هللا لوسر نإ :الاقو «هزيجي نأ هارمأف

 . فيعض وهو يليألارمع نب صفح هب درفت ينطقرادلا لاق : تلق

 اوري مل اذإ ينعي :ش ( نورطفي ال اموي نيثالث اوماصو دحاولا ةداهش مامإلا لبق اذإ مث ): م

 ةفينح يبأ نع نسحلا ىور اميف ): م «مألا» [يف ]هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو «لالهلا

 ): م رهاظ اذه :ش ( دحاولا ةداهشب تبثي الرطفلا نألو ): م لاله ال لایخ هنأ زاوج :ش (طایتحالل

 باحصأ ضعب لاق هبو :ش ( نورطفی مهن 5: مهنع ةعامس نبا هاور امیف :ش ( دمحم نعو

 . - هنع هللا يضر- يعفاشلا
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 قاقحتساك ءادتبا اهب تبثي ال ناك نإو ‹ دحاولا ةداهشب ةيناضمرلا توبث ىلع ءانب رطفلا تبثيو

 ةداهشلا لبقت مل ةلع ءامسلاب نكت مل اذإو :لاق ةلباقلا ةداهشب تباثلا بسنلا ىلع ءانب ثرإللا

 طلغلا مهوي ةلاحلا هذه لثم يف ةيؤرلاب درفتلا نأل « مهربخب ملعلا عقي ريثك عمج هاري ىتح

 نع ميغلا قشني دق هنأل ةلع ءامسلاب ناك اذإ ام فالخب . اريثك اعمج نوكي ىتح فقوتلا بجيف

 ةيحصم ءامسلا تناك اذإ اذه يناولحلا لاقو « ةيعفاشلا دنع بهذملا وهو :«يجورسلا» يفو

 اذإ كلذكو « قافتالاب ةميغم تناك اذإ نورطقي نينثالابو « فالح الب نورطفي ةميغم تناك نإو

 الب «عئادبلا» يفو حصأ لوألاو نورطفي ال [. . . .] مالسإلا دلو «دئاوفلا »يفو « ةيحصم تناك

 اذه :ش (ءادتبا اهب تبثيال ناك نإو ‹ دحاولا ةداهشب ةيناضمرلا توبث ىلع ءانب رطفلا تبثيو ). فالح

 دحاولا لوقب رطف اذه هل لاق ثيح - هللا همحر- دمحم ىلع ةعامس نبا ضارتعا نع باوج

 . كلذب ىرت ال تنآو

 ًاعبت دحاولا ةداهشب مكحلاو «ةيناضمرلا توبث ىلع ءانب تبشيرطفلا نأب هنع باوحلاو

 نأ زوجي هنأل رمألا ءادتبا يف ءادتبا ةداهشلا هذه يأ اهب تبشي ال ناك نإو ‹ دوصقمال يضتقمو

 . هسفنب ًالصأ تبثيال ناک نإو « هريغ نمض يف ءيشلا تبثي

 ةداهشب تبثي ال ثرإلا نإف :ش ( ةلباقلا ةداهشب تباثلا بسنلا ىلع ءانب « ثرإلا قاقحتساك ): م

 نمض يف زوجي ال لوقنملا فقوكو هيلع ءانب بسنلا تبثي مث اهتداهشب بسنلا تبثيو ءادتبا ةلباقلا
 نإو «ضرألا عيب نمض يف ناحصيف قيرطلاو برشلا عيبكو ءادتبا زوجيإال ناك نإو راقعلا فقو

 هركذاذك ءةفينح يبأ لوق نود امهلوق ىلع حصت اغإ ةلباقلا ةداهش ىلع هسايقو ًءادتبا احصي مل

 . «حاضيإلا» يف

 :ش ( مهربخب ملعلا عقي ريشك عمج هاري ىتح ةداهشلا لبقت مل ةلع ءامسلاب نكت مل اذإو:لاق ): م

 ةبلغ وهو يعرشلا ملعلاب دارأو « ءامسلاب ةلعلا دنع رطفلا لاله يف اذكف ٠ ناضمر لاله يف ينعي

 ةالصلا يف وهو ءام هقيفر عم ناك اذإ تادايزلا يف هلوق ريظن وه ليق « يعطقلا ملعلا ال نظلا

 : م. هيف روصتت ال ملعلا ةقيقح وأ بلقلا ةنينأمط ملعلاب دارأو هنظ ىلع بلغ وأ هيطعي هنأ ملعو

 بجيف طلغلا مهوي ): م ءامسلاب ةلعلا نوك ةلاح يهو :ش ( ةلاحلا هذه لثم يف ةيؤرلاب درفتلا نأل)

 ليختلاو بذكلاو طلغلا هيف ةيؤرلا ثروي نينثالاو دحاولا درفت نإ ؛طيحملا» يفو :ش ( هيف فقوتلا

 نأ سايقلا ناكو :ش (اريثك اًعمج نوكي ىتح ): م ةشحافلا ةديعبلا ةفاسلاب الإ فلتخت ال علاطملاو
 نآ وهو ريدقت ىلإ جاتحب ًاریثک ًاعمج ‹ لكلا خسن ىلإ تعجر دقلو «ریثک عمج نوکی یتح لاقي `

 . كلذ وحن ردقيو ءاريثك اعمج نيئارلا نم موقلا نوكي ىتح لاقي
 سانلا نم ضعبلل قفتيف رمقلا عضوم نع ميغلا قشني دق هنأل ةلع ءامسلاب ناك اذإ ام فالخب ): م

 ًارمق ىمسي ال الإو هيلإ لوؤي ام رابتعاب عجسلا ةادهلا بحاص يآ هب دصق عفانملا يفو :ش ( رظنلا
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 يبآ نعو . ةلحملا لهآ ريثكلا دح يف ليق مث ‹ رظنلا سانلا نم ضعبلل قفتيف رمقلا عضوم

 نم درو نمو ‹ رصملا لهأ نيب قرف الو ةماسقلاب ًارابتعا الجر نوسمخ -هللا همحر- فسوي

 رصملا جراخ نم ءاج اذإ دحاولا ةداهش لبقت هنآ -هللا همحر- ىواحطلا ركذو ‹ رصلملا جراح

 :لاق. رصملا يف عفترم ناكم ىلع ناك اذإ اذكو ‹ يباجيبسألا باتك يف ةراشإلا هيلإو «عناوملا ةلقل

 . نيتليل دعب الإ

 نوكيالو « ةلحملا لهأ ريثكلا دح لاقف « ريثك عمج هاري ىتح هلاق يذلا « ريثكلا دح نايب ىلإ اذهب

 . ريثك عمج الإ ًابلاغ ةلحملا لهأ

 ًالجر نوسمح ريثكلا عمحجلا دح يأ :ش ( ًالجر نوسمخ - هللا همحر - فسوب يبأ نعو ): م

 ‹ء رهاظلا وهو بصنلاب ةماسقلاب رابتعا ىوريو « ةماسقلاب رابتعا وه يأ :ش ( ةماسقلاب ارابتعا ) :م

 فالآ ةعبرأ ليقو « ًافولأ ربتعي هنأ ريبكلا صفح يبأ نعو « «لمكألا ةنازخ» يف اهركذ ةئام ليقو

 يذو « لاوش لاله يف اذكو «فلخ نع كلذ يور ليق « خلبب ةئامسمحخ ليقو ليق « ىراخبب

 كلذ رقتسا نإف ‹ يضاقلا وأ مامإلا يأر ىلإ كلذ ضوفي ليقو « ةنازخلا يف هركذ ناضمرك ةجحلا

 يف ةفينح يبأ لوقب اذه هبشأ ام تلق - هللا همحر- دمحم لوق اذه ليقو « الف الإو « لبق هبلق يف

 ‹ باوصلا نم اًقولأ وأ « فالآ ةعبرأ طرتشا نم لوق دعبأ امو « هب نيملسملا يأر ىلإ هضيوفت

 يبا نع يوراذهو « هب ملعلا لصحي بناج لك نم ربخلا رتاوتي - هللا همحر- دمحم نعو

 . بذكلا ىلع مهعامتجا روصتي ال ةعامج فسوي يأ نعو فسوي

 . مامإلا يأر ىلإ ضوفم ةرثكلاو ةلقلارادقم «ةصالخلا» يفو

 لجر ةعامج لك نم ليقو . نانثا وأ دحاو دجسم لك نم نوكي نأ يغبني ليق عئادبلا» يفو

 :ش ( رصملا جراخ نم درو نمو « رصملا لهأ نيب ): م لوقلا مدع [يف] يأ :ش ( قرفالو ): م نالجر وأ

 ( عناوملا ةلقل رصملا جراخ نم ءاج اذإ دحاولا ةداهش لبقت هنآ - هللا همحر- يواحطلاركذو ): م

 اذكو ‹ رصملا جراخ ءاوهلا ءافصب هيف فلتخت علاطملا نأل « امهوحنو ناخدلاو رابغلا يهو :ش

 هركذ ام ىلإ يأ :ش ( يباجيبسألا باتك يف ةراشإلا هيلإو ): م رصملا يف عفترم ناكم يف هنوك

 رصملا يف كلذب دهشي يذلا ناك اذإف : هظفلو يياجيبسألا باتك يف ةراشإلا [هيلإو « يواحطلا]

 ‹ هادعام يفن ىلع لدي ةياورلا يف نيقيلا ةراشأإللا هجوو . هتداهش لبقت مل ءامسلا يف ةلع الو

 جراخ دهاش ناك اذإ اهلوبق ىلع ًاليلد ةداهشلا لوبق مدع يف ةلعلا يفنو رصملاب هصيصخت ناكف

 ( رصملا يف عفترم ناكم ىلع ناك اذإ ): م لبقت اذكو يأ :ش (اذكو ): م ةلع ءامسلا يف ناك وأ « رصللا

 . عناوملا مدعل :ش



 اذإو :لاق .باجيإلا يف طايتحالا موصلا يفو « اًطايتحا رطفي مل هدحو رطفلا لاله ىأر نمو

 عفن هب قلعت هنأل نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهش الإ رطفلا لاله يف لبقت مل ةلع ءامسلاب ناك

 ‹ حصألا وهو ةياورلا رهاظ يف اذه يف رطفلاك ىحضألاو . هقوقح رئاس هبشأف رطفلا وهو دبعلا

 وهو دابعلا عفن هب قلعت هنأل ناضمر لالهك هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع يور امل اًقالخ

 مهربخب ملعلا عقي ةعامج ةداهش الإ لبقت مل ةلع ءامسلاب نكي مل نإو . يحاضألا موحلب عسوتلا

 . انرکذامک

 ناضمر نم مويلا كلذ نوك لامتحال :ش (ًاطايتحا رطفي مل هدحو رطفلا لاله ىأر نمو ): م

 باجيإ يف طايتحالا يأ :ش ( باجيإلا يف طايتحالا موصلا يفو ): م ةلع نع ولخي ال رظنلاب هدرفتو

 يفو «اًضيأ ىوريالو لكأيال هدحو لاوش لاله يفو «لمكألا هنازخ» يفو « هيلع موصلا
 - يعفاشلا لاق امك ءاوس لكلا ليقو « ءابتشالا ناكل رطفي ال هدحو لاوش لاله ىأر « ينانيغرملا»

 سمش ركذ «طيحلملا» يفو. هيلع ةرافك ال نأ فالح ال رطفأ ولو - هنع هللا يضر

 دمحم لاق « لعفي اذام هتداهش يضاقلا لبقي ملو هدحو رطفلا لاله ىأر نم [يسحخرسلا]ةمئألا

 هلكأ لحي ال - هللا همحر- دمحأ لاقو ‹هموص يونيالو هموي كسم - هللا همحر- ةملس نبا

 . ارس لكأيو رطفأ [. . . ]نإ ليقو

 هب قلعت هنأل نيتآرماو لجر وأ نيلجر ةداهش الإ رطقلا لاله يف لبقت مل ةلع ءامسلاب ناك اذإو ): م

 ظفل طرتشي نأ يغبنيو ةيرحلا نيلجرلا يف طرتشيو :ش ( هقوقح رئاس هبشأف « رطفلا وهو دبعلا عفن
 قالطو ةمألا قتع يف امك طرتشي ال نأ يغبنيف ىوعدلا امأو « هقوقح رئاسك دبعلا عفنل ةدابحلا

 . -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع دبعلا قتعو لكلا دنع ةرحلا

 قتع ىفامك ىوعدلا ط رتشت نأ ىغبنيف - هنع هللا ىضر- ةفينح ىبأ لوق سايق ىلع امأو

 يبأ لوق وهو ةمألاو دبعلا اذكو بات نإو « فذقلا يف دودحملا ةداهش لبقت الو ء هدنع دبعلا

 يعفاشلادنعو « ناهجو ةداهشلا ظفل رابتعا يف - هللا همحر- يعفاشلاو - هللا همحر- ةفينح

 رطفلا ىف ةميغم وأ ةيحصم ءامسلا تناك ءاوس نينثالا لوق لبقي - هللا همحر - دمحأو كلامو

 . قوقحلا اهب تبثت ةيعرش ةجح هنأل

 ىلع لبقي ال امك « نيلجر ةداهش الإ لبقي ال هنأ يف يأ :ش ( اذه يف رطفلاك ىحضألاو ): م

 يور امل ًافالخ ): م حصألا وه ةياورلا رهاظ يأ :ش ( حصألا وهو ةياورلا رهاظ يف ): م لاوش لاله

 .ناضمر لاله يف امك لدعلا دحاولا ةداهش لوبق يف يأ :ش ( ناضمر لالهك هنأ ةفينح يبأ نع

 ةياورلا رهاظل ليلعتلا اذه :ش ( يحاضألا موحلب عسوتلا وهو « دابعلا عفن هب قلعت هنأل ): م

 ةداهش الإ لبقت مل ): م رطفلا لاله يف ينعي :ش ( ةلع ءامسلاب نكب مل نإو ): م حصألا وه يذلا

 ىلإ ةلاحلا هذه لثم يف ةيؤرلاب درفتلا نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ امك مهربخب ملعلا عقي ةعامج
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 اولك # : ىلاعت هلوقل سمشلا بورغ ىلإ يناثلا رجفلا عولط نيح نم موصلا تقوو :لاق

 4 دوسألا طيحلا نم ضيبألا طيغلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو

 . هرخا

 اولك)# : ىلاعت هلوقل سمشلا بورغ ىلإ يناثلا رجفلا عولط نيح نم موصلا تقوو : لاق ): م

 4 ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مثل : لاق نأ ىلإ ( دوسألا طيخلا نم ضيبألا طبخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو
 ناك دقو راصمألا ءاهقف لوق اذه :ش ( ليللا داوسو راهنلا ضايب ناطيخلاو (۱۸۷ ةيآلا : ةرقبلا)

 ففخف «انلبق نم ةعيرش يف ناك اذهو <« ماني وأ ءاشعلا ىلصي نيح نم ءادتبالا يف موصلا تقو

 ةروس ) 4 اوبرشاو اولكو# ىلاعت هلوقب رجفلا عولط نيح نم هتقو لوأ لعجو ةمألا هذه نع هللا

 سمشلا تعلط اذإ موصلا تقو لوأ لوقي - هنع هللا ىضر- شمعألا ناكو( ۱۸۷ ةيآلا : ةرقبلا

 . سمشلا عولط دعب برشلاو لكألا خسنو
 نبا لاقو «نآرقلا صنل فلاخم هنأل كلذو « هفالخب دتعيال شحاف طلغ اذه «ةياردلا» يفو

 نع لقن دق -هللا همحر- يجورسلا لاقو : هلوق ىلع دحأ جرخي مل - هنع هللا يضر- ةمادق

 نعو« رحست]رجفلا علط امل هنأ ةفيذح نعو « يئاسنلا هاور « علطت مل سمشلا نأ الإ راهنلا ىه

 هنأل نونلا رسكب نيح « «عفانملاا بحاص لاق « رجفلا عولط نيح نم هلوق قيرطلاو تويبلا الي

 : ينايبذلا ةغبانلا لوق فالخب هؤانب زوجيال درفلا ىلإ هتفاضإو « برعم

 يبصلا ىلع ببسلا تيناع نيح ىلع

 . ىهتنا ‹ ةلمجلا ىلإ هتفاضإلل حتفلا ىلع هؤانب هيف راتخملا نإف

 زوجي ال عراضملا لعفلا ىلإ فاضملاو حتفلا ىلع هؤانب زوجي ةلمحجلا ىلإ فاضملا فرظلاو

 كلذ اغإو« يضاملا لعفلا ىلإ فاضملا فالخب برعم هنأل ةلمج ناك نإو نييرصبلا دنع هؤانب

 ةيآلا : ةدئاملا ةروس) € مهقدص نيقداصلا عفني موي اذه : ىلاعت هلوق يف ةحتفلاو نييفوكلا بهذم

 هركذ حتفلا ىلع ًاينبم نوكي نأ زوجي الو ةيفرظلا ىلع بصن وهو مهدنع بارعأ هحتف 4
 . فرحلا ىلإ هتفاضإل سفن كلت ال موي فالخب «فاشكلا» يف يرشخمزلا

 . فرعي ةيمسالا ةلمحلا ىلإ فيضأ نإف « ناهجو هيف - هللا همحر- كلام نبا لاقو

 نم * :هلوقو ليللا داوسو راهنلا ضايب امهو طيخ ةينثت ناطيخلاو هلوق ینبی : ينج نبا لاقو

 طيخلا مكل نوبتي ىتح# :هلوق دعب لزن هنأل ليللا داوسو راهنلا ضايب اهن نيب يذلا وه 4 رجفلا
 متاح نب يدع عمس امل اذهو « (۱۸۷ : ةيآلا ةرقبلا ةروس )€ [رجفلا نم] دوسألا طيخلا نم ضيبألا
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 داوسو راهنلا ضايب ناطيخلاو « (۱۸۷ةيآلا:ةرقبلا) ( ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث # :لاق نأ ىلإ
 :ةغللا ةقيقح يف هنأل < ةينلا عم راهن عامحجلاو برشلاو لكألا نع كاسمإلا وه موصلاو ليللا
 ةداعلا نم ةدابعلا اهب زيمتتل عرشلا يف ةينلا هيلع ديز هنأ الإ هيف لامعتسالا دورول كاسمإلا وه

 فالخ ىلع نوكيل ىلوأ راهنلا نييعت ناك لاصولا رذعت امل هنألو « انولت امل راهنلاب صتخاو«
 . ءاسنلا قح يف ءادألا ققحتل طرش سافنلاو ضيحلا نع ةراهطلاو ةدابعلا ىنبم هيلعو « ةداعلا

 کہ
 نم ضيبألا طيخلا هل نيبتي ىتح لكأي ناكو « دوسأ رخًآلاو ضيبأ امهدحأ نيطيخ قلع ةيآلا هذه
 يبنلا مسبتف كلذب هربخأف ايب ىبنلا ىلإ ءاجف ةعلاط سمشلا اذإف ءًاموي كلذ لعفف دوسألا طيخل ا

 كلذ اإ لاقو « ليوط كمانم يأ ةضيرعل كتداسو نإ ةياور يفو « افقلا ضيرعل كنإ لاقو :
 . ليللا داوسو راهنلا ضايب

 مأ يناثلارجفلا عولط لوأل ةربعلا نأ يف خياشملا فلتحخا ركب طوسبم يف ؟ىبتجملا» يفو
 . هتراطتسال

 لوألاو حصأ يقابلاو «داشرإلا حرش)» يفو « عسوأ يناثلاو طوحأ لوألا : يناولحلا لاق
 ضوقنم اذه ليق :ش ( ةينلا عمًأراهن عامحلاو برشلاو لكألا نع كاسمإلا وه موصلاو ): م٠ طوحأ
 لبق لكأ نمف ًادرط امأو « تئاف كاسمإلاو قاب هموص نإف يسانلا لكأبف ًاسكع امأ «ءاسکعو ًادرط
 يف كلذكو ‹ سمشلا عم وه نامزل مسا [وه] راهنلا نأ امك رجفلا عولط دعب سمشلا عولط
 «كاسمإلا توف عني لوألا نع بيجأو < تئاف موصلاو دوجوم عومجملا اذه نإف ءاسفنلا ضئاحلا

 وهو ىعرشلا راهنلا « راهنلا نم دارم نإف يناثلا نعو . دوجوم وهو يعرشلا كاسمإلاب دارملا نأل
 لاؤسلا اذه تلق ء ًاعرش ءادألا ةيلهأ نع تجرخ ضيحلاب نأب ثلاشلا نعو . صنلاب مويلا
 م موصلا نأل يأ :ش (هنأل): م -هللا همحر-يردركلا نيدلا ردب ملاعلا مامإلا خيشلل باوجلاو
 (هيف): م مالكلا ىضم دقو كاسمإلا ىنعم يف :ش (لامعتسالا دورول كاسمإلا:وه ةغللا ةقيقح يف):

 اهب زيمتتل [عرشلا] يف ةبنلا هيلع ديز): م كاسمإلا نأ الإ يأ :ش ( هنأ الإ): م باتكلا لوأ يف : ش
 ال راهنلاب ): م موصلا يأ :ش ( صتخاو ): م ةدابعلا يف لصألا يه ةينلا نأل :ش (ةداعلا نم ةدابعلا
 ٠۸۷(. ةيآلا : ةرقبلا ةروس ): م ( ليللا ىلإ مايصلا اومتآ مثل : ىلاعت هلوق وهو :ش ( انولت

 : م موصلا يف ليللاب راهنلا لصو وهو :ش ( لاصولا رذعت اه >: م يلقع ليلد :ش ( هنالو ): م

 هيلعو ): م برشلاو لكألا راهنلا يف ةداعلا نأل :ش (ةداعلا فالخ ىلع نوكيل ىلوأ راهنلا نييعت ناك)
 سفنلا باعتإو ةلأسم اهسفن يف ةدابعلا نأل :ش ( ةدابعلا ينبم): م ةداعلا فالخ ىلع يأ :ش (
 . ءيش كلذ نم اهل ناك ام ةداعلا ىلع تناك ولف ءرجألا لصحيل

 ءادأ ققحتل يأ :ش ( ءاسنلا قح يف ءادألا ققحتل طرش سافنلاو ضيحلا نع ةراهطلاو ): م
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 رطش دعقت نكادحإ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل موصلل نايفانم سافنلاو ضيحلا نأل موصلا

 عنمت ال ثيح ةبانجلا فالخب تدعق امل هعم ًاعورشم موصلا ناك ولف يلصت الو موصت ال اهرمع

 تباث نب ديزو دوعسم نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع مهنم ملعلا لهأ ةماع لوق وهو موصلا

 .- مهنع هللا يضر- ةملس مأو رماعو سابع نباو رمع نباو رذ وبأو ءادردلا وبأو

 همحر- كلامو ىعفاشلاو قارعلا لهأ ىف - هللا همحر- دمحأو يروثلاو انباحصأ لاق هبو

 لهأ يف دوادو رصملا لهأ يف دعس نب ثيللاو ماشلا لهأ يف يعازوألاو زاجحلا لهأ يف - هللا

 موص ال : لوقي - هنع هللا يضر- ةريره وبأ ناكو « ثيدحلا لهآ يف ديبع وبأو قاحسإو رهاظلا

 نب دیعس لاقو هنع عجر مث هل موص الف ًابنج حبصأ نم: لاق هنأ ةي هللا لوسر نع یوریو هل ا
 هموص متي هنأ هللا دبع نب ملاسو نسحلا نع يكحو «كلذب هاوتف نع ةديبع وبأ عجر :بيسلما

 يف هتبانجب ملع نإ: سوواطو ةورع نعو . لفنلا نود ضرفلا يضقي : يعخنلا نعو . يضقيو

 . مئاص وهف ملعي مل نإو رطفم وهف لستغي ملو ناضمر

 . قيفوتلا هللابو «ملعأ هللاو «خوسنم ةريره يبأ ثيدح : يباطخلا لاقو

 N ج
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 ةرافكلاو ءاضقلا بجوب ام باب

 لوق وهو «رطفي نأ سايقلاو « رطفي مل اًيسان راهن عماج وأ برش وأ مئاصلا لكأ اذإو : لاق

 ةالصلا يف اًيسان مالكلاك راصف موصلا داضي ام دوجول -هللا همحر كلام

 ( ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام باب): م

 ءاش نإ هنايب ءيجي ام ىلع مئاصلا ىلع ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام نايب يف باب اذه يأ :ش

 ضراع رمأ هنأل هلاطبإ دنع بجي ام نايب يف عرش هعاونأو موصلا نايب نم غرفاملو« ىلاعت هللا

 :ش ( رطفي مل ): م ًايسان هنوک لاح يأ :ش ( اسان عماجوأ برش وأ مئاصلا لكأ اذإو :لاق ): م

 ء [. . .] لكألا ىلإ ادنسم نوكي لوألا ىلعف « فيفختلاو ديدشتلاب رطفي مل يكاكلا لاق

 اذكو لكأ هيلع لد يذلا لكآلا ىلإ عجري رطفي مل يف ريمضلا ذئنيح لاقي هنأل فسعت هيف : تلق

 يغبني ذئنيحف عماج وأ هيلع لدي يذلا عامجلاو برش وأ هيلع لد يذلا برشلا ىلإ عجري نأ يغبني

 -رطفي مل - يف ريمضلا نوكي نأ نسحألاو «فلكت هلك اذهو « عمجلا نونب نرطفي مل لاقي نأ

 دنع رطفي ال ًايسان برشلاو لكألا يف ةروكذملا ءايشألاب مئاصلا رطفي مل يأ مئاصلا ىلإ اجار

 ءاطعو رمع نباو ةريره وبأو بلاط يبأ نب يلع مهو مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج

 -دمحأو روث وبأو قاحسإو - هللا همحر- يعفاشلاو يروثلاو يعازوألاو بثئذ يبآ نباو روث وبأو

 . رذنملا نباو يعخنلاو - هللا همحر

 -يعفاشلاو يروثلاو يرصبلا قاحسإو دهاجم لوق وهو . انبهذم وهف ايسان عامجلا يف امأو

 هيلع - هنع هللا ىضر- دمحأ لاقو ءاضقلا هيلع : ثيللاو يعازوألاو ءاطع لاقو - هللا مهمحر

 . ةرافكلاو ءاضقلا

 دبع نب ديعسو ةيلع نباو ةعيبرو :ش ( - هللا همحر- كلام لوقوهو رطفي نأ سايقلاو ): م
 نيدضلا دوجو ةلاحتسالا هل مقي ءيشلا داضي ام دوجوو :ش ( موصلا داضي ام دوجول ): م زيزعلا

 . هتالص دسفت ثيح :ش ( ةالصلا يف ايسان مالكلاك راصف ): ماعم

 لكا يذلل : م يبنلا لوق يأ :ش ( -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوق ناسحتسالا هجوو ): م

 يف ةتسلا ةمئألا ءاور ثيدحلا اذه :ش ( كاقسو هللا كمعطأ اغإف « كموص ىلع مت: ايسان برشو

 (: لاق « دواد يبأل ظفللاو - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم ثيدح نم مهبتك

 هللا لاقف « مئاص انأو اًيسان تبرشو تلكأ ينإ هللا لوسراي لاقف» : ب يبنلا ىلإ لجر ءاج :ش

o 



 اغإف كموص ىلع مت » : اًيسان برشو لكأ يذلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ناسحتسالا هجوو

 يف ءاوتسالل عاقولا يف تبث برشلاو لكألا قح ىف اذه تبث اذإو «كاقسو هللا كمعطأ

 موصلا يف ركذم الو« نايسنلا بلغي الف ةركذس ةالصلا ةئيه نأل « ةالصلا فالخب «ةينكرلا

 ‹«هموص متيلف برش وأ لكأف مئاص وهو يسن نم نيقابلا ظفلو فنصملا ظفل ىلإ برقأ وهو

 . هاقسو هللا همعطأ انف

 ًامئاص تنك ينإ لاقف : ب هللا لوسر لاس الجر نأ »(هننس »يف ]ينطقرادلاو نابح نبا هاورو

 .«كاقسو كمعطأ هللا نإف كموص ممنأ : دَ هللا لوسر لاقف ًايسان تبرشو تلكأف

 نم ةانثم ا ءاتلا رسكب كموص ىلع مت :هلوق .ةرافكالو هيلع ءاضق الف هيف [ينطقرادلا دازو

 هرمأ ىلع مت لاقيو «متتساو هيلع ضماو هعأ هانعم متي مت نم رمأ ةحوتفملا ميملا ديدشتو قوف

 . هضمأ كرمأ ىلع متو «هاضمأ

 : م (ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مثل: ىلاعت هلوق وهو باتكلا ضراعي ثيدحلا اذه : تلق نإف

 ءافتنا نأل [و] هنالطب ىلع لدت ةيآلاف « تاف دقو كاسمإ مايصلا نإف (۱۸۷ ةيآلا : ةرقبلا ةروس)

 اذه تلق «هكرت بجيف ناك امك هئاقب ىلع لدي ثيدحلاو « ةلاحم ال هاضمإ مزلتسي ءيشلا نكر

 وفعم نايسنلا نأ ىلع ةلالد باتكلا يف نأب باجأو . ريرضلا نيدلا ديمح مامإلل هباوج عم لاؤسلا

 ناكف ۲۸١( : ةيآلا : ةرقبلا ةروس): م(انأطخأ وأ انيسن نإ انلخاؤت ال انبرل : ىلاعت هلوقل هنع

 ةلاح ىلع 4 ليللا ىلإ مايصلا اومأ مث : ىلاعت هلوق لمتحيو « لمعف باتكلل ًاقفاوم ثيدحلا

 سيل نايسنلاو كلذل هل تاوفلا ةدمع نوكيف يرايتحخا لعف مامتإلا نأل « ًادمع مامتإلا ءافتتنا

 همحر- دمحم لاق ىتح فلسلا هلبق روهشم ربل ا اذه : ةعيرشلا جات لاقو . هتوفی الف يرايتخاب

 ىنعم يضتقي تلقل سانلا لاق ول- هنع هللا ىضر- ةفينح ىبأ نع ًايكاح ةلأسملا هذه بقع - هللا

 درو صنلا نكل كلذ انملس لئاسلا لاق نإف ءءاضقلاب تلقل ثيدحلا اذه مهتياورو ةمئألا لوق ول

 . ؟عامجلا ىلإ ىدعت فيكف « سايقلا فالخ ىلع برشلاو لكآلا يف

 يف تبث برشلاو لكألا قح يف ): م موصلا ءاقب يأ :ش ( اذه تبث اذإو ): م : هلوقب باجأف

 انكر امهنم لك نع فكلا نوك يف ىرخألا ريظن امهنم الك نأل :ش ( ةينكرلا يف ءاوتسالل عاقولا

 ةئيه :ش ( ةركذم ةالصلا ةئيه نأل ةالصلا فالخب ): م سايقلاب ال ةلالدلاب توبثلا نوكيف « رخآلا يف

 ركذت لاعفألا هذه لكو «دحاو ىلإ دحاو نم لاقتنالاو دوجسلاو عوكرلاو مايقلا ةالصلا

 . ىلصللا
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 هيلعف اهركم وأ اًئطخم ناك ولو « لصفي مل صنلا نأل ‹ لقنلاو ضرفلا نيب قرف الو «بلغيف

 نايسنلا رذعو هدوجو بلفغي ال هنآ انلو . یسانلاب ربتعی هنإف -هللا همحر- یعفاشلل اًقالخ ءاضقلا

 ناقرتفيف هريغ لبق نم هارکإلاو < قحلا هل نم لبق نم نايسنلا نالو « بلاغ

 رمأ موصلا نأل ءاوس مئاصلا ريغو مئاصلا ةئيه نأل :ش ( بلغيف موصلا يف ): م ركذم ءيش الو يأ

 لفتلا نيب ): مةروكذملا ةلأسملا يف قرفالو يأ :ش ( قرف الو ): م نايسنلا هيلع بلغف نطبم

 . ضرفلا موصو لفنلا موص نيب نأل :ش (ضرفلاو

 مل): م . قلطم كموص ىلع مت-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق وهو :ش ( صنلا نأل (: م

 لتاقم نب دمحمو ىليل يبأ نباو - هللا همحر- كلام لاقو ٠ ضرفلاو لفنلا نيب :ش ( لصفي

 . يبوبحلا مامإلا هركذ اذك « سايقلا وهو يضقي ضرفلا يف يزارلا

 ( ءاضقلا هيلعف ): م ءارلا حتفب :ش ( اهركم وأ اًئطخم ): م برشلاو لكألا يأ :ش ( ناكولو ): م
 ريغ موصلل ركاذ ىطخملاو «موصلا سان لعفلل دصاق يسانلا نأ ًاطخلاو نايسنلا نيب قرفلا :ش

 قلح يف ءاملا بص هركملا ةروصو « هقلح ءاملا قبسف ضمضمت اذإ ىطخملا ةروص « لعفلل دصاق

 . ًاهرك مئاصلا

 . ةرافكلاو ءاضقلا هيلع رفز دنعو « مات هموصف ركذتلا عم عزنف ايسان عماج ول «طيحملا» يفو

 نسحلاو رفز لاقو « ةفينح يبأ لوق يف رطفأ هدعب لكأو ركذتي ملف مئاص تنأ ليقف ايسان لكأ ولو

 يفو «هيلع ةرافك الو ةفينح يبأ دنع هموص دسف ةنازخلا» يفو «طيحملا »يف هركذ « رطفي ال

 يفو ‹ هموص يزجي ال هنأ يزاغملا يف هركذ موصلا ىون مث ةينلا لبق ًايسان لكأ نأ ينانيغرملا

 . اهدعب وأ ةينلا لبق نايسنلا «ىلاقبلا»

 نأ هل هركي اًيسان لكأي هريغ ىلإ رظن الجر نأ «هلزاون» يف - هللا همحر- ثيللا وبآ ركذو

 دنع ةيصعمجب سيل هلعفي ام نأل هركي ال موصلاب فعضي ناك نإو ‹«هموص ىلع ًايوق ناک اذإ هرکذیال

 . ءاملعلا

 يفو . هربخی ال اًمیيعض اًخیش ناک اذإو « هربخی اًباش ناک نإ ناخ يضاق [یواتف] يفو

 « هموص دسفي أطخ ةضمضملا يف ءام علتبا ولو « هموص دسفي ال هيف لكأ اسان ًايقت ول «ةنارخلا»
 -هللا همحر- دمحأو يعفاشلاو ىليل يبأ نباو ةداتقو قاحسإو ءاطع لاقو ءاملعلا رثكأ لوق وهو

 . لفنلا يف هدسفيو ضرفلا يف هدسفي ال يعخنلا ميهاربإ لاقو « هدسفي ال

 - كلام لاق هبو « انلوقك رطفي امهدحأ نالوق -هللا همحر- يعفاشلل يكاكلا لاقو «لصفلا
 - روث وبأو دمحأ لاق هبو « هنع حصألا وهو رطفي ال هنأ يناثلاو « ينزملا هراتحخاو -هللا همحر

 لاق نم مهنمو غلابي ال نإو لصف ريغ نم نيلوقلا قلطأ نم مهنمف « هباحصأ فلتخاو -هللا همحر
۳۷ 



 نرطفي ال ثالث» : ب هلوقل رطفب مل ملتحاف مان نإف :لاق . ةالصلا ءاضق يف ضيرم او ديقملاك

 (مالتحالاو ةماححلاو ءىقلا : مئاصلا

 . حيحصلا وهو لطبت ال امهدحأ :نالوقف غلابي مل نإو « هموص لطب غلاب نإ نيلاحلا ىلع كلذك

 رذعو هدوجو بلغي ال ): م هاركإلاو [نايسنلاو] أطخلا نم دحاو لك نأ يأ :ش ( هنأ انلو ): م

 [ :ش ( نايستلا نألو ): م سايقلا فالخ ىلع هنأل « ادساف هرابتعا نوكيف :ش ( بلاغ ]نايسنلا

 هاركإلاو ): م ىلاعت هلل قحلاو :ش ( قحا هل نم لبق نم ): م نايسنلا نأ وهو « رخآ قرف ىلإ ةراشإ

 نأ حصي الف :ش ( ناقرتفیف ): م كلذك ناك اذإفو « قحا هل نم ريغ لبق نم يأ :ش ( هريغ لبق نم
 نإف :ش ( ةالصلا [ءاضق ]1 يف ضيرملاو ديقملاك ): م . هلوقب اريظن هل ركذ مث « ءاوسلا ىلع العجي

 ديقملا نأل ‹ يضقي ال ىلص اذإ ضيرملاو « يضقي ديقلا رذعب ادعاق ىلص اذإ ادحأ هديق يذلا ديقملا

 . قحلا هل نم لبق نم هضرم نإف « ضيرملا فالخب «قحلا هل سيل لبق نم

 هلوقل): م رطفي مل ةعبرألا ةمئألا عامجإب :ش ( رطفي مل ): م لزنأ يأ :ش ( ملتحاف مان نإف ): م

 © مواتحالاو ةماجحلاو ءيقلا مئاصلا نرطفي ال ثالث ): م : اك يبنلا لوقل يأ :ش (ة
 نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع انثدح يبراحملا ديبع نب دمحم انثدح يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 ] : ةي هللا لوسر لاق : لاق - مهنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع هيبأ

 يردخلا ديعس يبأ ثيدح ىسيع وبأ لاقو مالتحالاو ءيقلاو ةماجحلا مئاصلا نرطفي ال [ثالث

 لهأ نم دحاو ريغو زيزعلا دبعو ملسأ نبا ديز نب هللا دبع نع يور دقو « ظوفحم ريغ ثيدح

 يف فيعض ملسأ نب نمحرلا دبعو ديعس يبأ نع هيف اوركذي ملو ملسأ نب ديز نع ثيدحلا

 . ثيدحلا

 اذه :ش (

 لدتساو يزارتألا هركذي ملو « لالدتسالا ضرعم يف ثيدحلااذهاوركذ: حارشلا لاق و

 الو ءاق نم رطفي ال لاق هنأ ةي هللا لوسر ىلإ اعوفرم ننسلا بحاص ىور امل اذهو « هلوقب انه

 نع هاور يذلا يباحصلا مسا ام الو نتسلا بحاص وه نم ركذي ملو « مجتحا نماآلو ملتحا نم

 راسي نبا ءاطع نعروهشملاو ‹ ظوفحم ريغاذه : لاقو « ديعس ىبأ ثيدح نم (۷۲۲) يذمرتلا هجرحخأ )١(

 (1۸۳()۱1 /۲) ينطقرادلا الوصوم هجرخأو . ةبيش ىبأ نبا دنع وه : تلق . ديعس وبآ هيف سيل لسرم

 لاقو ۱۷١( /۳) عمجلملا .ةحصلا هرهاظو «امهدحأ ححصو نيدانسإب رازبلا اور : يمثيهلا لاق رازبلاو

 نع اًضيأ راسي نب ءاطع قيرط نم هجرخآو (۱۹۰ /۱) صیخلتلا . لولعم ثیدح وه : صيخلتلا يف ظفاحلا

 . )۴۷/١١( بيذهتلا عجارو ( ٠٠١ ۰۱۰۸ /۷) لماکلا يدع نبا رکذو . يردخلا لدب « سابع نبا

 دمحم انثدح ( )۲۳۷١ دواد وبأ هاور دقو . للعلا يف ينطقرادلاو « رمحألا دلاخ يبأ ةمجرت يف هيف فالتحالا

 . هركذف ة4 يبنلا باحصأ نم لجر نع «هباحصأ نم لجر نع «ملسأ نب ديز نع «نايفس انثدح ريثک نبا
 . دانسإلا اذه ينطقرادلا بوصو
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 ةأرما ىلإ رظن اذإ اذكو ةرشابملاب ةوهش نع لازنإلا وهو هانعم الو عامجلا ةروص دجوت مل هنألو

 . ا يبنلا

 رازبلا هجرخأو ايي ىبنلا نع نابوث نع «طسوألا» ىف ىناربطلا هج رخأ ثيدحلا اذه : تلق

 ىنعم الو يأ :ش ( هانعم الو ): م جرفلا جاليإ وهو :ش ( عامحجلا ةروص دجوت مل هنألو ): م

 . ةأرملاو لجرلا سم ينعي :ش ( ةرشابملاب ةوهش نع لازنإلا وهو ): م عامجلا
 :ش ( انيب امك ): م ينملا لزنأ يأ :ش ( ىنمأف ةأرملا ىلإ رظن اذإ ): م رطفي ال يأ :ش ( اذكو ): م

 اهجرفواههجو ىلإ رظن اذإ ءاوس هنإ مث - هانعم الو عامجلا ةروص دجوي مل هنأل-هلوق وهو

 ةرم ترظن نإ -هللا همحر- كلام لاقو « اهجرف ىلإ رظنلاب تبثت اهنإف ةرهاصملا ةمرح فالخب
 لازنإب اذكو « رركت نإو موصلا دسفت ال رظنلاب يجورسلا يفو « تدسف نيترم ترظن نإو كلذكو

 « رذنملا نبا رايتخاو روث يبأو يعفاشلاو يروثلاو ديز نب رباج لوق وهو « رركت ريغ نم هعم

 . مهدنع هيف ةرافك الو لبنح نبا نع لبتح ةياور وهو « اهنع ههجو فرص نإو دسفي كلام لاقو

 باحصألو « رطفي ال ينا لزنأف ءانسح ةأرما يف ركفت اذإ :ش ( ىنمأ اذإ ركفتملاك راصو ): م
 نأ ينعي :ش ( فكلاب ينمتسملاكو ): م ةلبانحلا ضعب هيف فلاخو « ناتياور ركفتلا يف كلام

 لوق وهو خياشملا يأ :ش ( اولاق ام ىلع ): م رطفي مل هتأرما حلاع وأ ىنمأف هركذ جلاع اذإ مئاصلا
 ‹ ءاضقلا هيلعو هموص دسفي اولاق مهتماعو « ةروص عامجلا مدعل مساقلا يبأو فاكسإلا ركب يبأ

 سينجتلا يف فنصملا لاقو . لزاونلا يف ثيللا يبأ هيقفلا رايتخا وهو ةملس نب دمحم لوق وهو
 ليقو « ىنعم عامجلا دجو هنأل راتخملا وهو ءاضقلا هيلع بجي ىنمآ ىتح هركذ جلاع اذإ مئاصلا
 . دجوي ملو انلق ام ىلع ةرشابملا دمتعي عامجلا ىنعم نأل « رظن هيف

 لعفي نأ هل لحي لهو ةوهشلا ءاضق وهو عامجلا نم دوصقملا وهو « دجو هانعم نأب بيجأو
 ةوهشلا نم هب ام نيكست هب دارأ نإو نوعلم ديلا حكان ةي هلوقل لحيال ةوهشلا دارأ نإ كلذ

 . لابو هيلع نوكي ال نأ وجرأ

 لثم لاق كلذ لعفي نأ لجرلل لحيأ فاكسإلا ركب يبأل ليق -هللا همحر- : يزارتألا لاقو

 همحر- ةفينح يبأ نع يور ثيللا وبأ هيقفلا لاق « هيف روجأم وهو هرخآ يف لاق مث « انرکذ ام
 « ركب يبأ لوق يدنع حصألاو : يزارتألا لاقو . سأرب اًسأر زوجتي نأ هيفكي ام لاق هنأ -هللا
 « اًطايتحا ههركنانأ الإ ديلاب لازنإلاو جاليإلا مدعل ىنعم الو ةروصال دجوي مل عامحلا نأل

 : ناخ يضاق يف ام همظن ةلمج نم -هللا همحر- يرهنلا نيدلا لالج انخيش هيف مو
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 . انيور الو اذهل مجتحا اذإ اذكو ‹ يفانملا مدعل رطفي مل نهدا ولو

 نيكستلل ديلاب هؤانمإ نيكسملا بزاعلل زئاجو

 ولو « مرحي ديدجلا يفو هيف صخري ميدقلا يف -هللا امهمحر- يعفاشلاو دمحأ نعو

 . امهيلع لسغالو ةرافك الو ءاضق ال الإو ءاضقلا امهيلع اتلزنآ نإ لاجرلا لمع ناتأرملا تلمع

 الف هموصل فانمب سيل هبراش وأ هرعش نهد اذإ ينعي :ش ( يفانملا مدعل رطفي مل نهدا ولو ): م
 : مرطفي ال يأ :ش (اذكو ): ماهنم دحاو دجوي ملو ثالثلا تارطفملا موصلل يفانملا نأل « رطفي

 ال ثالث : ةئ هلوق وهو :ش (انيور الو ): م لخادلا وهو يفانملا مدعل يأ :ش ( اذهل مجتحا اذإ)

 لاق هبو « هموص دسفي الو ةماجحلا هركي نكلو « مالتحالاو ءيقلاو ةماجحلا : مئاصلا نرطفي

 باحصأ ضعبو -هللا همحر-دمحأ لاقو . دوادو -هللا همحر- ىعفاشلاو كلام

 « دمحأ نع ناتياور اهيف ةرافكلا بوجو يفو « موجحلملاو مجاحلا طفي -هللا همحر-يعفاشلا
 . نيعمجأ مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج نع يور موجحملاو مجاحلا رطفأ ثيدحو

 - بلاط يب نب يلعو «حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور جيدخ نب عفار [مهنم]

 هللا يضر- صاقو يب نبا دعسو هفقوو هعفر يف فلتخاو يئاسنلا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر

 سو نب دادشو « كورتم هنإف ريبزلا نب دواد هيفو «لماكلا» يف يدع نبا هثيدح جرخأ -هنع

 . يئاسنلاو دواد وبأ هثيدح جرخأ

 -هنع هللا يضر- هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هثيدح جرحخأ ةي هللا لوسر یلوم نابوثو

 -اهنع هللا يضر- نينمؤملا مأ ةشئاعو « فالتخا هدنس يفو يئاسنلا هثيدح جرخأ ديز نب ةماسأو

 اضيأ يئاسنلا هثيدح جرخأ راسي نب لقعمو « هفقوو هعفر يف فلتخاو « يئاسنلا اهيدح جرخأ

 اًضيأ يئاسللا هجرخأ سابع نباو « اًقوقومو اعوفرم اًضيأ يئاسنلا هثيدح جرخأ ةريره وبأو

 .افوقومو اعوفرم اًضيأ يئاسنلا هثيدح جرخأ ىسوم وبأو ءاًقوقومو اًعوفرم

 رازبلا هثيدح جرخأ كلام نب سنأو «فالتخا هدنس يفو اًضيأ يئاسنلا هئيدح حرخأ لالبو

 هشيدح جرخأ ءادردلا وبأو ٠ فعض هيفو يدع نبا هثيدح جرخأ يراصنألا ديز وبأو ‹ اًضيأ

 . فعض هيفو ملسم نب ديلولا

 لوسر باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ بهذ دقو « يذمرتلا حرش » يف نيدلا نيز انخيش لاقو

 دوعسم نب هللا دبعو صاقو يبأ نب دعس ةباحصلا نم لاق هبو « رطفت ال ةماجحلا نأ ىلإ ةي هللا

 هللا يضر- ةملس مأو ةشئاعو سنأو ةريره وبأو يلع نب نسحلاو مقرأ نب ديزو سابع نباو

 مع



 ماسملا نم لخادلاو قرعلاك حشرتي عمدلاو ذفنم غامدلاو نيعلا نيب سيل هنأل رطفي مل لحتكا نإو

 يفاني ال

 ميهاربإو ةيلاعلا وبأو ةمركعو ملسأ نب ديزو راسي نب ءاطعو مساقلاو ةورعو يبعشلا نيعباتلا نمو
 دبع نبا لاقو . -هللا همحر- يعفاشلاو ةفينح وبأو كلامو يروثلا نايفس ةمئألا نمو « يعخنلا

 جاجتحالا طقسي نأ اهلاوحأ لقأف مجتحا نم موص داسفإ يف ةضقانتم ةعفادتم ثيداحألا :ربلا

 اهيف خسنلا حصو لاق هنإف يضقيال مئاصلا نأب لصألاو ءاهب

 ‹ حتفلا ماع ناضمر نم ةرشع نامث يف ناك موجحملاو مجاحلا رطفأ ايب هلوق نأل : تلق

 . ةعامج هركذ ةرشاعلا ةنسلا يف ناك اب هماجتحاو ةنماثلا ةنسلا يف ناك حتفلاو

 يعخنلا ميهاربإو نسحلاو ءاطع لوق هقالطإ ىلع اذه :ش ( رطفي مل لحتكا نإو ): م

 مل نإو ‹ -مهنع هللا يضر- ةشئاعو كلام نب سنأ بهذمو روث يبأو يعفاشلاو يعازوألاو

 دمحأو كلام دنع هموص دسفي ارهاط وأ [. . .] لصو نإو « فالخ الب لطبي مل ةفوج ىلإ لصي

 . قاحسإو ةمربش نباو رمتعملا نب روصنمو يميتلا ناميلسو ىليل يبأ نبا لوق وهو
 يف اذكو «دجوي مل وأ همعط دجو ءاوس لحكلاب سأب ال « يواحطلا رصتخم حرش ١ يفو

 يف هتاودن وأ هتبوذع دجوف ءام وأ « هقلح ىف هترارم دجوف هيف ىف ةطنح ذخأ ول امك « طيحملا»

 ولو ‹ هموص دسفی ال هقلح یف هترارم وأ همعط دجوف ءاود وأ هنیع یف اتل بص ول اذکو « هقلح

 هنأل ): م «هقفلا عماوج » يف هركذ هدسفي ليق «نوللا ثيح نم لحكلا دجوف لاحتكالا دعب قزب
 . هنيع ال هرثآ [وه] انإ همعط نم هقلح يف دجو امف :ش ( ذفنم غامدلاو نيعلا نيب سيل

 نم لحكلا نم لصي الف ذفنم فوحجلاو نيعلا نيب سيلو : -هللا همحر- يزارتألا لاقو

 هب دتعي الف ماسملا نم هيلإ لصو دقف ‹ معطلا وهو لحكلا رثأ هيلإ لصو اغإو « فوجلا ىلإ نيعلا

 . ىهتنا « نطابلا يف هتدورب دجوف درابلا ءاملاب لستغا ول امك

 ‹ ذفنم غامدلاو نيعلا نيب سيل فنصلملا هلاقام باوصلاو « ديدس ريغ مالكلااذه : تلق

 وهو لحكلا رثأ هيلإ لصو اغنإو « اًضيأ هلوقو « ىفخيال ام ىلع ةحص هل سيل فوجلا ركذو
 قلحلا يف الإ دجوي الو فوجلا يف دجوي فيك لحكلا رثأ وه يذلا معطلاو « حيحص ريغ رطفملا

 . غامدلا نم هيلإ ذفني

 نيعلا نيب نكي مل ول لاقي نأ وهو « ردقم لاؤس نع باوج :ش ( قرعلاك حشرتي عمدلاو ): م
 امك اًيشف اًنيش غامدلا نم لزني يأ حشرتي عمدلاو هلوقب باجأف ءعمدلا جرح امل ذفنم غامدلاو

 . باوجلا ةلمج نم وه :ش ( يفاني ال ماسملا [نم] لخادلاو ): مدلحجلا ماسم نم قرعلا حشرتي

 . ءابطألا نم الإ عمسي مل نإو « ةربإلا مس نم ذوخأم ذفانملا ماسملا : يكاكلا لاق
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 درابلا ءاملاب لستغا ول امك

 امك ): م ةداتعملا قراخملا يه يتلا ذفانملا نأل « قرعلا ماسم هب دارملاو « يرهزألا هركذ : تلق

 يف ءاملا ةدورب دجي هنآ عم موصلا يفاني ال هنإف ‹ ةبسانملا ريظن اذه ركذ :ش ( درابلا ءاملاب لستغا ول
 . هنطاب

 رع يراصنألا ةدوه نب دبعم ىور امل كلذو « لطاب وهو صنلا ةلباقم يف ليلعت اذه ليق نإف

 بدن ةي يبنلا نأب بيجأ < مئاصلا هقتيلو مونلا تقو حورملا دمثإلاب مكيلع لاق هنأ ب يبنلا
 وهف ءاروشاع موي لاحتكالا ىلع ةمألا تعمجأ دقو « هيف لاحتكالاو ءاروشاع موي موصلا ىلإ

 هيبأ نع ةدوه نب دبعم نب نامعنلا نب نمحرلا دبع ةياور نم دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه : تلق

 يف يراخبلا هاورو « مئاصلا هقتيل لاقو « مونلا دنع حورملا دمثإلاب رمأ هنأ ةي يبنلا نع هدج نع

 . ( هخیرات »)

 هب ىتأ ناكو هدج نع هيبأ نع يراصنألا نامعنلا نب نمحرلا دبع انثدح ميعن وبأ لاق لاقو

 تبنيو رصبلا ولجي دمئإلا « ًاليل لحتكا « مئاص تنأو لحتكت ال لاقو هسأر حسمف هيب يبنلا

 . یھتنا ‹ رعشلا

 ىلع لدف دمث باب يف يرهوجلا هركذو « ذمرت ةيسرافلاب ةزمهلا ةرسكب دمئإلا : [تلق]

 واولا ديدشتو ءارلا حتفو ميلا مضب حورملا . اهب لحتكي رجح : دملإلا لاقو « ةدئاز هيف فلألا [نأ]

 .ةحئار هل نكت ملنأ دعب حوفت ةحئارلا لعج هنأك كسم اب بيطملا يأ ةلمهملا ءاحل ابو ةحوتغملا

 . اذه ىلع ليلدلا ىلإ جاتحي رظن هيف ءاروشاع موي لاحتكالا ىلع ةمألا تعمتجا دق لمكألا لاقو

 حتحی ال رکنم دبعم ثیدح لاق نیعم نب ییحی نأل هجوم ریغ دبعم ثیدحب لاؤسلا هداریإو

 ةلباقم يف ليلعت اذه لمكألا لوقي فيكف كلذك رمألا ناك اذإف « فيعض نمحرلا دبعو « هب

 لاحتكالاو « ءاروشاع موي موصلا ىلإ بدن ويي يبنلا نأ هلوقب بيجي مث « لطاب وهو « صنلا

 . بدن یتمو بدن فیک نیبی ملاذه عمو « هيف

 يقهيبلا ىور لاق نإو « ثيدحلا اذه لاح تعمس دق انلق « ديمح ثیدح يف بدن لاق نإف

 نع كاحضلا نع ريرج نع تلصلا نب دمحم نع رشب نب نيسح ةياور نم ٠ نالا بعش » يف

 فيعض ريرجو « فيعض هدانسإ هاور نأ دعب -هللا همحر- ىقهيبلا لاق : لاق ادبأ دمري

 . رطفي مل لاحتكالا نأب لالدتسالا ضرعم يف يزارتألا لاقو . سابع نبا قلي مل كاحضلاو

 نب يقابلا دبع نع « يواحطلا رصتخمل هحرش » يف يزارلا صاصجل ا ركب وبأ ىور أم انلو
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 وبأ خيشلا لاقو . مئاص وهو دمئإلاب لحتكي ناك ةي يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع عفار يبأ نبا

 . « يخركلا رصتخم حرش » يف يرودقلا نيسحلا

 مأ هتلحك لحكلا نم ناتءولم هانيعو ناضمر يف ةي هللا لوسر جرخ دوعسم نبا لاق

 . ىهتنا - اهنع هللا ىضر- ةملس

 ال نأ يبني لالدتسالا ضرعم يف ثيداحأ هيف ركذي باتك حرشل ىدصتي يذلا : تلق

 . هب یضري ال مصخل ا نأل « رادقملا اذهب يفتكي

 . ركنم ثيدح وهو هوحن هدانسإب «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ دقف عفار يبأ ثيدح امأ

 . ءيشب هثيدح سيل :نيعم نبا لاقو . ثيدحلا ركنم هللا دبع نب دمحم : يراخبلا لاق

 سیل ثيدحلا نأ امهدحأ « نيهجو نم حيحصب سيلف هركذ يذلا دوعسم نبا ثيدح امأو

 انأ لاق ىلعي وبأ انربخأ لاق « « لماكلا» يف يدع نبا هاور رمع نبال وه اغإإو « دوعسم نبال

 نع يشرقلا دلاخ نب ورمع انثدح ديز نب دامح وخأ وه ديز نب ديعس انثدح لاق رساي نب رامع

 . ناضمر يف دمثاإلاب لحتكا دقو ةصفح تيب نم هي

 تسيل تباث يبأ نب بيبح نع دلاخ نب ورمع اهيوري ىتلا ثيداحألا هذه يدع نبا لاقو

 دلاخ نب ورمع نيدلا نيز انخيش لاقو . اهيف مهفملا وه وأ هريغ اهيوري الو « ةظوفحملا [يه]

 يناثلا . باذك هنأل ضرعي اليك (هليلدب) يشرقلا هلوقو : رهاط وبأ لاقو « يطساولا ينادمهلا

 . هب جتحي ال ثیدح هنإ نیهجولا نم

 : لاق « ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور « اًضيأ بلاط ىبأ نب ىلع نع يور اذه : تلق نإف

 نع « هيبأ نع « ىلع نبا دمحم نع « دلاخ نب ورمع نع « ديز نب دیعس انثدح ایرکز وبا انٹدح

 يبنلا انرظتنا لاق رمع نبا نع عفان نع « تباث نب بيبح نعو « بلاط يبأ نب يلع نع « هدج

 . یھتنا الحک

 مايص هيف ليوط ثيدح يف -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع جرعألا نع هيبأ نع دانزلا يبأ
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 ىنعمو ةروص يفانملا مدعل لزني مل اذ هب دیری هموص دسفی ال هتأرما لبق ولو

 . هيف لاحتکالاو ءاروشاع

 . هعضو يف لقاع كشي ال ثيدح اذه لاق مث « دانسإلا اذهب « تاعوضوملا »يف هاور : تلق

 دمٹالاب لحتكي ي ىبنلا تيأر : تلاق « ةريرب نع «طسوألا» يف يناربطلا ىور : تلق نإف

 . مئاص وهو

 . مهنع فشكلا ىلإ جاتحي دحاو ريغ هدانسإ يفو نيدلا نيز انخيش لاق : تلق

 يف دمحم وأ يرودقلا ديري يأ :ش ( لزنی مل اذإ هب دیری هموص دسفی ال هتأرما لبق ولو ): م

 ةروص يفانملا مدعل) ينملا لزني مل اذإ هنإ - هموص دسفي ال ةأرما لبق ولو -هلوقب « ريغصلا عماجلا»
 ىنعملا ثيح نمو جرفلا يف جرفلا جاليإ وهو ةروصلا ثيح نم موصلا يفاني ام مدعل يآ ( ىنعمو

 هنأ .-اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ملسمو يراخبلا ىور دقو « ةوهش نع سلملاب لازنإلا وهو

 ةزمهلا رسكب - هبرإل - هلوق . هبرإل مككلمأ ناو مئاص وهو هئاسن ضعب رشابیو لبقي ناک ةي
 هيوري نيثدحملا رثكأ : لاقو « هاوهل اًبلاغ ناك هنأ ىنعي ةجاحل يأ ريثألا نبا لاق « ءارلا نوكسو

 تاليوأت هلو « ءارلا نوكسو ةزمهلا رسكب هيوري مهضعبو « ةجاحلا نونعي ءارلاو ةزمهلا حتفب
 نم هب تنعو وضعلا هب تدارأ يناثلاو « ةبرأملاو ةبرإلا اهيف لاقيو ةجاحلا [هب تدارأ] امهدحأ
 . ةصاخ ركذلا ءاضعألا

 ةالوم ةنوميم نع يبضلا نب ديزي يبأ نع ريبج نب ديز ةياور نم هجام نبا ىور : تلق نإق
 مث اعيمج ارطفأ دق لاق « نامئاص امهو هتأرما لبق لجر نع ةي يبنلا لئس : تلاق ب يبنلا
 نيب اًقيفوت ةلبقلاب لزنأ اذإ هنم دارملا تلق لاق مث « ًالصأ مئاصلل ةلبقلا زوجت ال نأ يغبنيف لاق
 . ىهتنا « نيثيدحلا

 يف نايواستم ناشيدحلا ناك اذإ باوجلا اذه حصي اغنإ هنأل « ءيشب سيل ثيدحلا اذه : تلق

 ديزي ابأ هدانسإ ىف نأل -اهنع هللا ىضر- ةشئاع ثيدح يواسي ال اذه ةنوميم ثيدحو ةحصلا
 «درفملا للعلا» باتك ىف -هللا همحر- يذمرتلا لاقو « لوهجم وهو « همسا فرعي ال يبضلا

 . هب ثدحأ ال ركنم ثيدح اذه لاقف ثیدحلا اذه نع ادمحم تلأس

 : بهاذم ةعبرأ ىلع مئاصلل ةلبقلا يف ءاملعلا فلتخاو

 ةريره يبأو صاقو يبأ نب دعسو باطخلا نب رمع لوق وهو ءاقلطماهتحابإ : اهدحأ

 قاحسإو دمحأ لوق وهو ‹ يرصبلا نسحلاو يبعشلاو ءاطع لاق هبو - مهنع هللا يضر- ةشئاعو

 . ربلادبع نبا هراتخاو « دوادو

 ‹ - مهنع هللا يضر- رمع نباو دوعسم نبا لوق وهو « مئاصلل اقلطم اهتيهارك : يناثلاو
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 ءاش نإ هعضوم يف ينأي ام ىلع ببسلا ىلع ريدأ كلانه مكحلا نأل « ةرهاصملاو ةعجرلا فالخ

 عامحلا ىنعم دوجول« ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعف سمل وأ ةلبقب لزنأ ولو . ىلاعت هللا

 لبق نم نأ -هنع هللا يضر- ةيفنحلا نب دمحمو ةمربش نباو بيسملا [نبا ]نع : رمعوبأ لاقو

 . مويلا كلذ ءاضق هيلعف

 ةلبقلا كرحت نم نيب ةقرفتلاب هلوقب هنع مهضعب ربعو « باشلاو خيشلا نيب قرفلا « ثلاثلاو

 هباحصأو -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوقو سابع نبا لوق وهو ‹ كرحت ال نم نيبو هتوهش
 .هللا مهمحر- يعفاشلاو يروثلا نايفسو

 يهو لفنلا يف هركت الو ضرفلا يف هركت لفنلا مايصو ضرفلا مايص نيب ةقرفتلا : عبارلاو
 . كلام نع بهو نبا ةياور

 يذمرتلا هاور يذلا موصلا رهش يف لبقي ناك -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح : تلق نإف

 . موصلا رهش نم موصلا ليل نأل « اراهن نوكي نأ هنم مزلي ال نآلا رم امك ملسمو

 . نآلا رم امك مئاص وهو ملسمو يراخبلا هاور يذلا يف : تلق

 . ناضمر يف نوکی نأ هنم مزلی ال : تلق ناف

 . مئاص وهو ناضمر يف لبقي ناك ملسم دنع يليهسلا ركب يبأ ةياور يف : تلق

 . هيعاود نم اهنأل اًضيأ ةلبقلا نم عني نأ يغبنيف عامحلا نع يهنم مئاصلا:تلق نإف

 عونمجب سيل مئاصلاو « هيعاود نم وهو بيطلا نع عونم مرحملا نأل « دراو ريغاذه : تلق

 ناك وأ « هسفن ىلع نمأ اذإ ةقناعملاو ةلبقلاب سأب الو اهجرف سم هركي هقفلا عماوج يفو « هنع

 بوثب ال ةشحافلا ةرشابملا هركت هنعو « ةحفاصملاو ةقناعملا هركت ةفينح يبأ نعو . اًريبك اًخيش

 نأ وهو« هوركم شحافلا ليبقتلاو اهجرف رهاظ هجرف سيو نادرجتم امهو ةقناعملا نأ كلذو

 لزني مل نإو سملاب اذكو ةوهشلاب ةلبقلاب ناتبثي امهنأ ينعي :ش ( ةرهاصملاو ةعجرلا فالخب ) :م

 ةرهاصملا ةمرح ذإ :ش ( ببسلا ىلع ريدأ ) :م ةرهاصملاو ةعجرلا يف يأ :ش ( كلانه مكحلا نأل ) :م

 ال اذهلو « اهانعم الو اهتروص دجوت ملو ةعقاوم اب قلعت داسفلاف انهاه امآو « طايتحالا ىلع ينتبت

 باب يف ينعي :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف يتأي ام ىلع ) :م حاكنلا دعب موصلا دسفي

 ( ةراقكلا نود ) :م داسفإإلا درجمب بجي هنأل :ش ( ءاضقلا هيلعف سم وأ ةلبقب لزنأ نإو ) :م . ةعجرلا

 ةبوقعلاو ةدابعلا نيب ةرئاد اهنوكل تاهبشلاب طقست اهنأل « ةيانجلا لامكب الإ بجت ال اهنأل :ش
 . ةرافكلا بجت ملف ةهبش راص عامجلا ةروص مدعو
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 لامك ىلإ رقنفتف ةرافكلا امأ « اًطايتحا ءاضقلا باجيإل يفكي ىنعم وأ ةروص يفانملا دوجوو

 وأ عامجلا يأ هسفن ىلع نمأ اذإ ةلبقلاب سأب الو « دودحلاك تاهبشلاب ءىردنت اهنأل ةيانجلا
 هنيع ربتعي نمأ نإف « هتبقاعب ارطف ريصي ارو ‹ رطفمب سيل هنيع نأل نمأي ملاذإ هركيو لازنإلا
 نيلاحلا يف هيف قلطأ -هللا همحر- يعفاشلاو . هل هركو « هتبقاع ربتعت نمأي مل نإو « هل حيبأو

 . انركذ ام هيلع ةححلاو

 نإو جاليإلا سفنب بجت اهنأ ىرت ال ةرافكلا بوجول طرش ةيانجلا لامك نأ ملسن ال ليق نإف

 لسغلا بجي اذهلو «جاليإلا سفنب لصحي لامكلا نب بيجأ هب الإ لمكألا لازنإلا لصحي مل
 هنأل يناثلا جوزلا ليلحت يف طرتشي ال اذهلو « عامجلا ىلع دئاز رمأف لازنإلا امأ « لزتي مل وأ لزنأ

 . هيف ةغلابمو عبش

 موصلل :ش ( يفانملا دوجوو ) :م ةرشابملاب ةوهشلا ءاضق وهو :ش ( عامجلا ىنعم دوجول ) :م
 باجيإل يفكي ) :م ىنعملا ثيح نم وأ يأ :ش ( ىنعم وأ ) :م ةروصلا ثيح نم يأ :ش ( ةوص):م

 يأ:ش ( ئردنت اهنأل ةيانحلا لامك ىلإ رقتفتف ةرافكلا امأ ) :ء طايتحالا لجأل يأ :ش ( اًطايتحا ءاضقلا

 لثم ينعي :ش ( دودحلاك ) :م انركذ امك عامحجلا ةروص مدع ةهبشلا انهو :ش (تاهبشلاب ) :م عفدنت

 . تاهبشلاب ئردنت اهنإف دودحلا

 تحص : يقانغسلا لاق :ش ( لازنإلا وأ عامحجلا يآ هسفن ىلع نمأ اذإ ةلبقلاب سأب الو ) :م
 : يزارتألا لاقو ءوأ ةملك خياشملا ىلع ةءورقملا خسنلا يف ةياورلا يكاكلا لاقو « وأ ةملكب ةياورلا

 نع نامألا نألو « واولا ركذي نأ يدنع هجولاو « وأ ةملكب ءارو اب انخياشم نع ةياورلا تحص

 ملو عامجلا نمأاذإ ىتح ةهاركلا مدعل طرش اهنم نامألا لب « ةهاركلا مدعل فاكب سيل امهدحأ
 هلوق -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو « داسفلا ىلع موصلا ضيرعتل ةلبقلا هل هركت لازنإلا نمأي
 نمأ اذإ - هللا همحر- دمحم لوق ىلع اوفلتخا خياشملا نأل اذكه ركذ اغنإ لازنإلا وأ عامجملا يأ

 جورخ نم نمألا هب دارأ مهضعب لاقو « عاقولا يف عوقولا نع نمألاب دارأ مهضعب لاق هسفن ىلع
 نيع يأ :ش ( هنيع نأل ) :م عامجلاوأ لازنإلا نمأي ملاذإ ينعي :ش ( نمأي ملاذإ هركيو ) :م . ينملا
 :م رهاظاذهو :ش ( رطفمب سيل ) :م اهسفن ةلبقلا نيع نم دارملاو « ليبقتلا رابتعاب ريمضلا ركذ ةلبقلا

 (هنيع ربتعي نمأ نإف ) :م لازنإلا وأ عامجلا دوجوب لاما رابتعاب ينعي :ش ( هتبقاعب ارطف ريصي امنإو)
 :ش ( نمأي مل نإو ) :م ةرطفم اهسفنب تسيل اهنأل ةلبقلا يأ :ش ( هل حيبأو ) :م ةلبقلا سفن يأ :ش
 هل قلطأ يعفاشلاو ) :م ذئنيح :ش ( هل هرو ) :م هلآم يأ :ش ( هتبقاع ربتعت ) :م لازنإلا وأ عامحجلا يأ

 يف ركذ هنأل « رظن هيفو « نمأي مل وأ هسفن ىلع نمأ اذإ اميف ةلبقلا هل زوج يأ :ش ( نيلاحلا يف
 ىلع ةجحلا يأ :ش ( هانركذ ام هيلع ةجحلاو ) :م هبرإ كلي ال يذلا باشلل ةلبقلا هركتو «مهزيجو»

 . خلإ .. . رطفمب سيل هنيع نأل هلوق وهو « انركذ ام -هللا همحر- يعفاشلا
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 املق اهنآأل ةشحافلا ةرشابملا هرك هنأ دمحم نعو. ةياورلا رهاظ يف ليبقتلا لثم ةشحافلا ةرشابملاو

 هموص دسفي سايقلا يفو « رطفب مل هموصل ركاذ وهو بابذ هقلح لخد ولو . ةنتفلا نع ولخت
 ال هنأ ناسحتسالا هجوو « ةاصحلاو بارتلاك هب ىذغتي ال ناك نإو هفوج ىلإ رطفملا لوصول

 دسفي هنأ حصألاو « جلثلاو رطملا يف ذ اوفلتخاو . ناخدل لاو رابغلا هبشأف هنع زارتحالا عاطتسي

 نإو ءرطفي مل ًاليلق ناك نإف هنانسأ نيب اًمحل لكأ ولو فقس وأ ةميخ هاوأ اذإ هنع عانتمالا ناكمإل

 هموص دسفي ال ىتح رهاظلا مكح هل مفلا نأل؛ نيهجولا يف هرطفي : رفز لاقو . رطفي اريثك ناك

 ليبقتلا لثم ) :م اهجرف رهاظ هجرف سيو نيدرجم اهقناعي نأ وهو :ش ( ةشحافلا ةرشابملاو ) :م
 ةشحافلا ةرشابملا هرك هنأ دمحم نعو ) :م نمأ اذإ هركي الو نمأي مل اذإ هركي :ش ( ةياورلا رهاظ يف

 همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور هذهو . عامحجلا يف عوقولا نع :ش ( ةنتفلا نع ولخت املق اهنأل

 . هللا

 رابغلا يف امك هيف بولغم هنأل :ش ( رطفي مل هموصل ركاذ وهو بابذ هقلح لخد ولو ) :م

 ةملك :ش ( هب ىذغتي ال ناك نإو ‹ هفوج ىلإ رطفملا لوصول هموص دسفي هنأ سايقلا يفو ) :م ناخدلاو
 :ش ( ةاصحلاو بارتلاك ) :م هريغو لوكأملا نيب قرف الو « اهلبق اب ةلصاو نإ

 عاطتسي ال هنإف :ش ( ناخدلاو رابغلا هبشأف « هنم عانتمالا عاطتسي ال هنأ ناسحتسالا هجوو ) :م

 لوق وهو «يواحلا» یف ف هركذ « رطفي ملاًيح جرح مث هفوج ىلإ بابذلا لصو نإو « امهعفد

 .هرطفی مل هل هراک وهو هفوج لخد ولو «« لمكألا ةنازخ» يفو . ةيكلاملا نم نونحس

 دسفي رطملا مهضعب لاقف ‹ رطملا يف خياشملا فلتحخا ينعي :ش ( حلثلاو رطملا يف اوفلتخاو ) :م

 :ش (دسفي هنأ حصاألاو) :م امهداسفإب مهتماع لاقو . سكعلا ىلع مهضعب لاقو . دسفي ال حلثلاو

 :ش (فقس وأ ةميخ ) :م همض يأ :ش ( هاوأ اذإ هنع عانتمالا ناكمإل ) :م ىنعم رطفلا لوصحل

 « هدسفي ال نأ سايقلاف « هنع رطملا عني ۽ ءيش الو ةميخ هدنع سيلو ةيربلا يف ناك اذإ : تلق

 ‹ هندب حالصإ دوجول ةغيص ريغب ناك نإو « نهدلا فالخب « هرطفي ال هنذأ لخدف ءاملا ضاحخ ولو

 ‹ غامدلاب رضي [ءاملا ]نأل « ندبلا حالصإ هدقفل هرطفي ال هنأ حيحصلاف « هنذأ يف ءاملا بص ول

 يذلا ريثكلاو هرضي ال امهوحن وأ ناترطف هنيبج قرع وأ هعومد نم هقلح لخد ول «ةنازخلا» يفو
 الف هنم دمعت ىلع هقلح یف هفنآ نم طاخملا لزن ولو « [. . .] هموص دسفی هقلح یف هتحولم دجی

 « عئادبلا» يفو .(طيحلا » يف اذك « هيلع ةرافك الو هموص دسفأ هريغ قازب غلب ولو « هيلع ءيش

 ال لیقو « هب ذتلی لب هفاعی ال هنأل ‹ ةرافك هيلع يناولحلا لاق ء[هقيدص] وأ هتبيبح قير علتبا ول

 . ينانيغرملا هركذ « هركيو رطفي مل هعلتبا مث هيف يف هقير عمج ولو « هيف ةرافك

 اريثک ناک ناو ) :م ًالیلق ناک اذإ ينعي :ش ( رطفي مل ًالیلق ناک ناف هنانسأ نیب اًمحل لكأ ول ولو ) :م

 ىتح رهاظلا مكح هل مفلا نأل ) :م ريثكلاو ليلقلا يف ينعي :ش ( نيهجولا يف هرطفي :رفز لاقو .هرطفي
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 . نانسألا نيب اميف ىقبي ال هنأل ريثكلا فالخب « هقير ةلزنمب هنانسأل عبات ليلقلا نأ انلو . ةضمضلم اب

 هموص دسفي نأ يغبني هلكأ مث هديب هذخأو هجرخأ نإو .ليلق اهنود امو ةصمحلا رادقم لصافلاو

 ولو ‹ هموص دسفي ال هنانسأ نيب ةمسمس علتبا اذإ مئاصلا نأ -هللا همحر- دمحم نع يور امل

 ىشالتت اهنأل دسفي ال اهغضم ولو .هموص دسفي ءادتبا اهلكأ
 ردق نإ «مهتمتت» يفو « دمحأو -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةضمضمل اب هموص دسفي ال

 رطفي ال قيرلا هب يرجي ام ناك نإ « داشرإلا حرش » يفو . ال الإ و رطفي هعلتباف هجارخإ ىلع
 . رطفي يرجي امن ال ناک نإو « هدنع

 :ش (نانسألا نيب اميف ىقبي ال هنأل ريثكلا فالخب « هقير ةلزنمب هنانسأل حبات ليلقلا نأ انلو ) :م

 اذإ امأف «هعلتبا اذإ هنأ “ ريغصلا عماجلا » يف -هللا همحر- دمحم لاقو . انکم هنع زارتحالا ناکف

 ًءاوس [هموص دسفی ال لاق نم مهنمو . هموص] دسفی نأ بجی هعلتبا مث هديب هذخأف هجرختسا
 بوقعي نع دمحم [نع] « ريغصلا عماجلا ١ يف دمحم لاق ام ىرت الأ . دصقي مل وأ هعالتبا دصق

 هيلع سيل : لاقف ادمعتم هلكأف محللا هنانسأ يف نوكي مئاصلا يف -هللا همحر - ةفينح يبأ نع

 ريثك وهف :ش (ةصمحلا رادقم) :م ريثكلاو ليلقلا نيب يأ :ش (لصافلاو) :م ةرافك الو ءاضق

 . :ش (اهنود امو ) :م اهرسكب دربملا لاقو « راتخملا وه بلعث لاق « ةحوتفملا ميملا ديدشتب ةصمحلاو

 عماجلاو طوسبملا» يف -هللا همحر- دمحم ركذي ملو :ش ( ليلق ) :م وهف ةصمحلا نود [امو ]يأ

 نبا ينربخأ : لاق يخلبلا هللا دبع يبأ عاجش نبال « بوقعيو رفز حرش » يف ركذو « «ريغصلا

 ردق يف هنانسأ نيب ناك ام -هللا همحر- ةفينح يبأ نع -هللا همحر- فسوي يبأ نع كلام يبأ

 ردصلا لاقو ىقبي هنود امو ابلاغ نانسألا نيب ىقبت ال هنأل اريثك ةصمحلا ردق لعجأ هرطف ةصمحلا
 دارأ اذإ يسوبدلا رصن وبأ لاق « ليلق كلذ نود امو اًريثك ادعاصف ةصمحلا -هللا همحر- ديهشلا

 . ليلق وهف قازبلاب ةناعتسا ريغب كلذ هنكيي مل نإو ريثك وهف قير ريغب هعلتبي نأ
 دسفي نأ يغبني هلكأ مث هديب هذخأو ) :م هنانسأ نيب يذلا جرخأ نإف يأ :ش ( هجرخأ ناف ) :م

 نع يورام ىلع سايقلاب يأ :ش ( دمحم نع يور ال) :م هنع زارتحالا ناكمإل :ش ( هموص
 :ش ( هموص دسفي ال هنانسأ نيب ) :م ةنئاك :ش ( ةمسمس علتبا اذإ مئاصلا نأ ) :م -هللا همحر- دمحم

 دسفي نأ بجي «ةصالخلا» يفو . دمحأو -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاق هبو «ليلق هنأل

 اهعلتباف مئاص هنأ ركذ اهغضم املف هموصل سان وهو زبخلا نم ةمقل ذخأ ول اذه ىلعو «هموص

 «هيلع ةرافك ال اهداعأ مث اهجرخأ نإو « ةرافكلا هيلع هيف نم جارخإإلا لبق اهعلتبا نإ « ركاذ وهو

 . هيقفلا ذخأ هبو

 نماهنأل :ش ( هموص دسفي ) :م جراخلا نم ةمسمس لكأ ول يأ :ش ( ءادتبا اهلكأ ولف ) :م

 ال اهغضم ولو ) :ماهغضي ملاذإ اذه ‹ «يجلاولولا یواتف» يف اذك « هب یذغتیو لکؤي ام سنج
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 همحر- رفز دنعو -هللا همحر فسوي يبأ دنع ةرافكلا نود ءاضقلا هيلع ةصمحلا رادقم يفو

 هعرذ نإف « عبطلا هفاعي هنأ -هللا همحر- فسوي يبألو « ريغتم ماعط هنأل اًضيأ ةرافكلا هيلع -هللا

 هيف يوتسيو « ءاضقلا هيلعف ادماع ءاقتسا نمو هيلع ءاضق الف ءاق نم »: يب هلوقل رطفي مل ءيقلا

 الف هنانسأب قزتلت اهنأل ‹ هموص دسفي ال ةطنح ةبح غضمول اذكو :ش ( ىشالتت اهنأل هموص دسفي
 . ةمألا عامجإب دسفي ال هقير علتبا ولو « هقيرل اعبات ريصي هنأل « هفوج ىلإ لصت

 يف مدلا [. . .]ةرافكلا بجت الو . هقيرك دسفيال هيف نم هجرخأف هطاخم مشتسا ولو

 هيف تجرخف همف يف مسيربإلا لخدأف مسيربإلا لمع لمع ولو « بجت ةياور يفو « رهاظلا
 وهو قيرلا علتباف « رضحخأ وأ رمحأ قيرلا راصف قيرلاب طلتخاف هترمح وأ هترفص وأ غبصلا ةرضح

 . (ةصالخلا» يف اذك « دسفي هموصل ركاذ

 -رفز دنعو ‹ -هللا همحر- فسوي يبأ دنع ةراقكلا نود ءاضقلا هيلع ةصمحل ا رادقم يفو ) :م

 بوجو كلذ عني الف :ش (ريغتم ماعط هنأل ) :مءاضقلا عم يأ :ش ( اًضيأ ةرافكلا هيلع -هللا همحر

 . نتنملا محللا لكأ اذإ امك « ةرافكلا

 هنأل كلذو « ههرك ةفايع ءاملا فاعأ لاقي « ههركي يأ :ش ( عبطلا هفاعي هنأ فسوي يبألو ) :م

 ةحئار هل نوكت ابرو هيمري للخت اذإاذهلو « ناصقن ءاذغلا ىنعم يف لخد نانسألا نيب يقب امل

 بجت ال اهروصق عمو « ةيانحم لا ترصق ناصقن ءاذغلا ىنعم يف لخد املف « عبطلا اههركي ةهيرك

 « «برغملا» يف هركذ « هنم جرخف هبلغو هيف ىلإ قبس يأ :ش ( ءيقلا هعرذ نإف ) :م . ةرافكلا

 نب يلع لاق هبو :ش ( هب رطفي مل ) :م ةمجحعملا لاذلاب وهو عنم باب نم دمعت ريغ نم هيشغ ليقو
 -هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلاو كلامو يعازوألاو مقرأ نب ديزو رمع نباو : بلاط يبأ

 نسحلا نعو لاق . ذخأ هبو لاق « ملعلا ]هنع ظفحي نم لك لوق وهو رذنملا نبا لاق . قاحسإو

 يضر- سابع نباو دوعسم نبا نع لقن ردصلا لاقو [ رطفلا يف ناتياور -هللا همحر- يرصبلا

 نعو « ءيقلا هعرذ نم رطف يف فالخ ةيكلاملا دنعو . اًقلطم ءيقلا يف رطف ال نأ - مهنع هللا

 . شحافلا يف رطفي -هنع هللا يضر- دمحأ

 هيلعف ادمع ءاقتسا نمو « هيلع ءاضق الف ءاق نم ) :م : يب يبنلا لوقل يأ :ش ( يب هلوقل ) :م

 نبا نع ناسح نب ماشه نع سنوي نب ىسيع نع ةعبرألا ةمئألا هاور ثيدحلا اذه :ش (" ءاضقلا
 لاقو « ثيدحلا . . ءاق نم» : ةي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع نيريس

 « )۹٠۷( نآمظلا دراوم نابح نباو )۱٦۷7(« ةجام نباو «(۷۲۳) يذمرتلاو «(۲۳۸۰) دواد وبآ هج رخ (۱)

 دوراجلا نبال ىقتنملاو ٤۸۹(« /۲) دنسملا يف دمحأو ۱۸٤( /۲) ينطقرادلاو )١/ ٤۲۷( كردتسملا يف مكاحلاو

 لاقو .ءىش اذ نم سيل : لوقيدمحأ تعمس : دواد وبأ لاق .ةريره ىبأ ثيدح نم قاحسإو .(۱۹۸ص)

 ۰ .اظوفحم هارأ ال : يراخبلا نع يذمرتلا
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 ىتح جراخ هنأل -هللا همحر- فسوي يبأ دنع دسف مفلا ءلم ناكو داع ولف « هنود امو مفلا ءلم

 رطفلا ةروص دجوت مل هنأل دسفي ال -هللا همحر- دمحم دنعو . لخد دقو ةراهطلا هب ضقتنا

 دعب لاخدإلا دوجول عامجإلاب دسف هداعأ نإو ةداع هب ىذغتي ال هنأل هانعم اذكو عالتبالا وهو

 جراخ ريغ هنأل هموص دسفي مل داعف مفلا ءلم نم لقأ ناك نإو « رطفلا ةروص ققحنتف جورخلا

 . لاخدإلا يف هل عنص الو

 مكاحلا هاورو « اًظوفحم هارأ ال يراخبلا ينعي دمحم لاقو « بيرغ نسح يذمرتلا
 - ينطقرادلا لاقو . هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه لاقو «كردتسملا»يف

 . تاقث مهلك هتاور -هللا همحر

 يف هيلع ءاضق الو « ًايقت كلذكو ءيقلا بلط ينعي ءيقي ءاق نم لعفتسا دملاب -ءاقتسا -هلوق

 « ءيقلا اذكف « امهوحنو طئاغلاو لوبلاك « موصلا دسفي ال ندبلا نم جرخي ام لك نأل « ءيقلا

 . ثيدحلاب هانكرت انأ الإ« ءاقتسالا يف سايقلا وه اذه ناكو

 ءيقلا نوكي ن يغبني رطفأف ءاق ةي هللا لوسر نأ ءادردلا يبأ نع يواحطلا یور : لیق ناف

 . نيثيدحلا نيب اًقيفوت رطفأف فعضف ءاق هانعم نأب بيجأ « ضعبلا بهذم ره امك « ارطفم

 هعرذ اذإ ينعي :ش ( هنود امو مفلا ءلم ) :م هعرذ يذلا ءيقلا يف يأ :ش ( هيف يوتسيو ) :م

 ءلم ناكو ) :م هعرذ يذلا ءيقلا يأ :ش ( داع ولف ) :م هنم لقأ وأ مفلا ءلم ءاوس « رطفي ال ءيقلا

 :ش ( جراخ هنأل ‹ -هللا همحر- فسوي يبأ دنع دسف ) :م مفلا ءلم ناك هنآ لاح لاو يأ :ش ( مفلا

 . موصلادسفيف جراخلا يأ :ش ( لخد دقو ةراهطلا هب ضقتنا ىتح ) :م ةقيقح

 :ش ( هانعم اذكو عالتبالا وهو رطفلا ةروص دجوت مل هنأل دسفي ال -هللا همحر- دمحم دنعو ) :م

 ىلإ يدرتلا وأ يذختلا لوصحب رابتعالا نأل :ش ( ةداع هب ىذغتي ال هنأل ) :م رطفلا ةروص ىنعم يأ

 ‹ مغلبلا وأ ءارفصلا عفدنت ءيقلاب نأ ىرت الأ « ىنعم رطفلا لوصح مدع ملسن ال ليق « فوجلا

 ال اذهلو ‹ موصلا ضقن يف رثؤي ال جراخلا ناك اذإ ندبلا حالص نأب بيجأو « ندبلا حالص هيفو

 . يلكلا غارفتسالا ءابطألا هيمسي اذهلو « ًضيأ ندبلا حالص هيفو « دصفلاب موصلا دسفي

 يأ :ش ( دسف ) :م مفلا ءلم هعرذاذإ امف هيف ءاق يذلا داعأ نإو يأ :ش ( هداعأ نإو ) :م

 يف جراخلا لوخدب :ش ( رطفلا ةروص ققحتتف جورخلا دعب لاخدإلا دوجول عامجإلاب ) :م هموص

 . هسفنب فوحلا

 ىلإ هسفنب ينعي :ش ( داعف مفلا ءلم نم لقأ ) :م هعرذ يذلا ءىقلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م

 ىلع بترتي لوخدلا نأل :ش ( لاخدإلا يف هل عنص الو جراخ ريغ هنأل هموص دسفي مل ) :م فوجلا



 دسفي -هللا همحر- دمحم دنعو . جورخلا مدعل-هللا همحر- فسوي يبأ دنع كلذكف داعأ نإ

 سايقلاو « انيور امل ءاضقلا هيلعف هيف ءلم دمع ءاقتسا نإف « لاخدإلا يف هنم عنصلا دوجول هموص

 همحر- دمحم دنع كلذكف مفلا ءلم نم لقأ ناك نإو ‹ ةروصلا مدعل هيلع ةرافك الو هب كورتم

 داع نإ مث امكح جورخلا مدعل دسفي ال -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « ثيدحلا قالطإل -هللا

 هقحلأف دسفي هنآ هنعو « انرکذ امل دسفی ال هنآ هنعف هداعآ ناو « جورخلا قبس مدعل « هدنع دسفی مل

 ةرافك الو « رطفلا ةروص دوجول رطفأ ديدحلا وأ ةاصحلا علتبا نمو: لاق . عنصلا ةرثكل مفلا ءلمب

 . ىنعملا مدعل هيلع

 ال ي :ش ( كلذكف ) :م ًايقت يذلا هداعأ نإف يأ :ش ( داعأ نإف ) :م جورخلا دجوي ملو جورحلا

 - دمحم دنعو ) :م جورخلا دجوي الف :ش ( جورخلا مدعل -هللا همحر -فسوي يبأ دنع ) :م دسفت

 . لعفلا رثأ ضقنلاو « هلعف وهو :ش ( لاخدإلا يف هنم عنصلا دوجول هموص دسفي - هللا همحر

 نم لاعفتسا ءاقتسالا نأل اديكأت دمعلا ركذ :ش ( ءاضقلا هيلعف هيف ءلم ادمع ءاقتسا نإف ) :م

 : يكاكلا لاقو . يزارتألا هلاق اذك « دمعلاب الإ فلكتلا نوكي الو « هيف فيلكتلا وهو « ءىقلا

 . هموص دسفي ال هموصل اًيسان ءاقتسا ول هنأ ىلإ ةراشإ : ادمع : هلوق

 هيلعف ادمع ءاقتسا نم» : مالسلا هيلع -هلوق وهو :ش ( انيور امل ) :م لوألا نم هجوأ اذه :تلق

 « لوخدلاب الإ رطفي ال نأ سايقلا نأل ؛ روكذملا ثيدحلاب يأ :ش ( هب كورتم سايقلاو ) :م « ءاضقلا

 ةرافك الو ) :م هبلغ نإ كلذكو « ثيدحلاب سايقلا كرت نكلو « هريغو لوبلاب دسفي ال هنأ ىرت الأ

 . لوخدلااذهو :ش ( ةروصلا مدعل هيلع

 قالطإل ) :مدسفي يأ :ش ( - هللا همحر - دمحم دنع كلذكف مفلا ءلم نم لقأ ناك نإو ) :م

 مدعل دسفيال - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو ) :م ريثكلاو ٠ لياقلا نيب لصفي مل هنأل :ش ( ثيدحلا

 . ةراهطلا هب ضقتني ال اذهلو « مكحلا ثيح نم يأ :ش ( اًمكح جورخلا

 :ش (هدنع دسفي مل ) :م مفلا ءلم نم لقأ ءاقتسا اذإ اميف هسفنب هفوج ىلإ :ش ( داع نإ مث ) :م

 :م هعنص ام داعأ يآ :ش ( هداعأ نإو « جورخلا قبس مدعل) :م - هللا همحر - فسوي يبأ دنع يأ

 :ش (انركذ امل ) :م ةياور يف :ش ( دسفي ال هنآ ) :م - هللا همحر - فسوي يبأ نعف يأ :ش ( هنعف)

 :م ىرخأ ةياور يف - هللا همحر - فسوي يبأ نعو يأ :ش (هنعو ) :م جورخلا قبس مدع هب ديري

 . ةداعإللا عنصو ءاقتسالا عنص وهو :ش ( عنصلا ةرثكل مفلا ءلمب هقحلأف هدسفي هنأ)

 نأل ؛ لكأ لقي ملو « علتبا : لاق امغنإ :ش ( ديدحلا وأ ةاونلا وأ ةاصحلا علتسبا نمو : لاق ) :م

 ‹ عالتبالا فالخب « اهوحنو ةاصحلا يف لصحي ال غضملاو « اعيمج عالتبالاو غضملا وه لكألا

 ىلع دمتعي ال نم لوق ىلع الإ :ش ( رطفأ ) :م قلحلا يف ءيشلا لاخدإ نع ةرابع هنأل لصحي هنإف
 باحصأ ضعب لوق وهو ءةوهشلا ءاضقإب رطفلا : لوقي هنإف « حلاص نب نسحلا وهو « هلوق

 ١ه



 :ش ( ىنعملا مدعل هيلع ةرافك الو ) :م هنطاب ىلإ ءيشلا لاصيإب :ش ( رطفلا ةروص دوجول ) :م كلام

 . ندبلا ىلإ يورتلاو « يذغتلا وهو «رطفلا ىنعم مدعل يأ

 اذك « هدنع هيلع بجي كلذك وه نم لكو « روذعم ريغ رطفم هنأل هيلع بجت : كلام لاقو

 الام وأ « ةاون وأ ةاصح معلتباولو ٠ [. . .](ةريخذلا» يف هلقنام فالحخ وهو ءلمكألا هلاق

 نإ ةرافكلا هيلع : هباحصأ نم نونحس لاق «مهنع رفكي الو « يضقي : كلام لاق «هب ىذغتي
 يف ركذو « ةرافكلا هدمع يفو « هوهس يف ءيش ال : مساقلا نبا لاقو . ءاضقلاف الإو هدمعت

 هبهذم روهشمو « رطفيال : ةيكلاملا نم نيرحأتملا ضعب نع ةيكلاملا بتك نم وهو :رهاوجلا»

 « رهوجلاو « ردملاو « رجحلاك ةداع لكؤي ال ام علتبا ول : « عئادبلا» يفو . ةرافكلا مدعو « رطفلا

 ةسباي وأ ةبطر ةزوج وأ اًشيشح وأ ةاصح علتبا ول اذكو « هيلع ةرافك الو رطفأ ةضفلاو «بهذلاو
 . مك اهعلتباو

 « ةرافكلا بجي ةقوقشم ةقتسف غضم نإو « رفكي مل الوأ هقلح ىلإ رشقلا لصو نإ : ليقو

 يف اذكو « ةرافكلا همزلت ال نيجعلاو زرألا يفو « اهغضم اذإ الإ بجت ال ةقوقشم نكت مل نإو

 : ليق : «ةريخذلا» يفو « همزلي : اولاق زرألا قتيقد يفو «دمحم دنع الإ ريعشلاو « ةطنحلا قيقد

 داتعا اذإ الإ ةرافكلا همزلت ال هدحو حلم لا يفو « هلكأب ةرافكلا بجت « نهد وأ « نمسب هتل نإ

 علتبا اذإو « اًقلطم بجي :ليقو ‹ رضم هنأل « هريثك نود هليلق يف ليق : ؛ةريخذلا» يفو . كلذ
 همزلت خوبطم ريغ اًمحل لكأ ولو « ةولغم تناك اذإ الإ ريعشلا ةبح فالخب ةرافكلا همزلت ةطنح ةبح
 محشلا يف يدنع حصألاو :- هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا لاقو « محشلا فالخب ةرافكلا

 ولو « ةداع كلذب نالكؤي امهنأل ءةرافكلا بجت : ديدقلاو « محللاو « محشلا يفو « اهموزل

 . ةرافكلا هيلعف الإو « هيلع ةرافك ال تدودت دق ةنتنم يهو ةتيملا محل لكأ

 ىلإ اهلوصوب نقيتلا مدعل « ةرافكلا همزلت ال ليق هرطف ةدسمس علتبا ول : « طيحملا » يفو
 دمحم لاق هبو ‹ حصألا وهو « اصن ةفينح يبأ نع كلذ يور « ةرافكلا بجي : ليقو «فوجلا

 نيب ىقبتو « ىشالتت اهنأل ء«رطفي ال اهغضم نإو «رافصلا لوق لوألاو « يزارلا لتاقم نبا
 الف ةحيحص ةنامر علتبا نإو « ةرافكلا ةخوخلاو ةحافتلا يف : « لمكألا ةنازخ» يفو «هنانسأ

 ةبطر ةزولو « ةبطر ةزوجو <« ةبطر ةنامر رشق يف دايز نب نسحلل مايصلا باتك يفو « هيلع ةرافك

 ‹ رفك رشقلا ةعوزنم ةصفع وأ « ةطولب علتبا ولو : اهنمو « ةسبايلا يف ةرافك الو « ةرافك [هيلعف]
 الإ ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعف اًنيط لكأ ول : «ةنازخلا» يفو « ةرافكلا نارفعز وأ كسم عالتبا يفو

 . هدنع نايطألا رئاسك هنإف - هللا همحر - فسوي يبأ دنع الإ ةرافكلا هيلع ينمرألا نيطلا يف

 .ناتياور ةجليلهلا عالتبا يفو « هب ىوادتي نوقيراغلا ةلزنمب وه : دمحم لاقو

o۲ 



 لماكتل ‹ ةرافكلاو ةتئافلا ةحلصملل اكاردتسا ءاضقلا هيلعف ادماع نيليبسلا دحأ يف عماج نمو

 هنود ققحتي ةوهشلا ءاضق نأل اذهو « لاسنغالاب ارابتعا نيلحملا ىق لازنإلا طرتشي الو . ةيانحلا

 . عبش كلذ امنإو

 اذإ هنأل - ادماع- هلوقب ديقو « ربدلاو لبقلا امه :ش ( اًدماع نيليبسلا دحأ يف عماج نمو ) :م

 لاقو « ءاملعلا روهمج هيلعو :ش ( ءاضقلا هيلعف ) :م ًالصأ ءيش هيلع بجي ال اًيسان ناك

 نم هنأل ءاضقلا هيلع بجي ال موصلاب رفك نإ -هللا مهمحر- يعفاشلا باحصأ ضعبو يعازوألا

 ‹ هيلع ءاضق ال رفك اذإ هنآ-هللا همحر- يعفاشلا نع لوق يكحو « بجو هريغب رفك نإو « هسنج

 . زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو « ءاضقلا مكح نيبي ملو ةرافكلا يبارعألل نيب ةي هنأل

 «٠ ءيش ةرافكلا ىوس رهاظملا ىلع سيلو رهاظملا ىلع ام هيلعف ادمعتم رطفأ نم»: ةي لاقو

 هدؤي ملف اًروذعم ناك ول امك « ءاضقلا همزلف مدعنا دقو ‹ رهشلا دوهشب موصلا هيلع بجو هنأ انلو

 ببسب رهاظملا ىلع ام هيلعف هلوقب هيب دارأ امنإو « دابعلا قوقح يفامك « هدنعام هنمضيف

 . « طوسبملا » يف اذك لكشم ريغ ءادألا تيوفت دنع ءاضقلا بوجو نكل « لوقن هبو «رطفلا

 داسفإب تتاف يتلا ةحلصملل كاردتسالا لجأل ينعي :ش ( ةتئافلا ةحلصملل اکاردتسا ) :م

 ةحلصملاو ةمكحلا هذه توفاذإف « ةمكحل الإ كاسمإلاب رمأي ال ميكح عراشلا نأل « موصلا

 . اهكرديل ءاضقلا بجي داسفأإلاب

 يفانتلل سفنلا رهق توفي عامجل ابف « ءوسلاب ةرامألا سفنلا رهق ةحلصمل ةمكحلا هذه: تلق

 . ىلوأ روذعملا ريغ ىلعو روذعملا ىلع بجي ءاضقلاو « كاردتسالل ءاضقلا بجيف امهنيب

 جاليإ يهو ىنعمو ةروص :ش ( ةيانجلا لماكتل ) :م ًضيأ ةرافكلا هيلعو يأ :ش ( ةرافكلاو ) :م

 ‹ هيلع ةرافك ال : ريبج نب ديعسو يعخنلاو يبعشلا لاقو روهمجلا لوق وهو « جرفلا يف جرفلا

 بجت ال هنع نسحلا ةياور يف -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو اضيأ نيريس نباو يرهزلا لوق وهو
 [و] عامجلاب ةرافكلا هيف بجت :« طيحملا » يف لاق . ىشنألاو ركذلا يف ربدلا يف ءطولا يف ةرافكلا
 ( نيلحملا يف لازنإلا طرتشي الو ) :م .دجوي ملو انزلاب قللعتم هنأل هدنع دحلا فالخب « حيحصلا وه

 « لسخلا هيلع بجو عزنف لخدأ اذإ ينعي :ش ( لاستغالاب ارابتعا ) :م ربدلاو لبقلا يف يآ :ش

 ةوهشلا ءاضق وهو عامجلا ىنعم اًضيأو «تاهبشلاب ئردنت ةرافكلا : ليقو « ةرافكلا كلذكف

 بيجأو « حيحص ريغ رخألا ىلع امهدحأ سايقف « طايتحالاب بجي لسخغلاو « ةهبشلا تئردف

 سيلو عبش لازنإلاو لازنإلا نودب [يأ :ش ( هنود] ققحتي ةوهشلا ءاضق نأل ) :م عامجلا ىنعم عنب

 :م هلوقب راشأ هيلإو ‹ عبشلا دجوي مل نإو « ةرافكلا هيلع تبجو ةمقل لكأ نم نأ ىرت الأ « طرشب

 «طوسبملا » يف ركذ لاؤس نع باوج اذه :ش ( عيش [كلذ اغإو) :م] لازنإلا انلوق يأ :ش ( اذهو )

 ةوهش ءاضقنا انلق . لازنإلا نودب لصحي ال كلذو ةرافكلا باجيإل طرش ةيانجلا لماكت : ليق نإف

o۳ 



 «هدنع دحلاب ارابتعا هوركملا عضوملا يف عامحجلاب ةرافكلا بج ال هنأ -هللا همحر -ةفينح يبأ نعو

 وأ لزنأ ةرافك الف ةميهب وأ ةتيم عماج ولو ‹ ةوهشلا ءاضقل ةلماكتم ةيانحجلا نأل بجت اهنأ حصألاو

 ملو ىهتشم لحم يف ةوهشلا ءاضقب اهلماكت ةيانحلا نأل -هللا همحر -يعفاشلل اًنالخ لزني مل

 همحر- يعفاشلا لاقو . ةآرملا ىلع بج لجرلا ىلع عاقولاب ةرافكلا بجت امك اندنع مث « دجوي

 . ةيانجلا ليمكت يف هب ربتعي الو « عبش لازنإلاو جاليإلاب متي لحما

 وهو :ش ( هوركملا عضوملا يف عامجلاب ةرافكلا بجت ال هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) :م

 لعفلااذه لعجي مل هنإف « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع دحل اب ارابتعا ) :م ربدلا

 . -هللا همحر- ىعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو « ةوهشلا ءاضقل سيل لوعفملا بناج ىف

 ةيانجلا نأل ) :م -هللا همحر- فسوي ىبأ نع ةياور . ةرافكلا يأ :ش ( بج اهنآ حصألاو ) :م

 وبأ لاق هبو ‹ ةيانجلا هذهب رطفلا وهو متدق ببسلاو ‹ هلحم يف :ش ( ةوهشلا ءاضقل ةلماكتم

 ةمادق نبا لاقو ‹« لسخلا امهيلع دمحأو كلام لاقو « -هللا مهمحر- يعفاشلاو دمحمو فسوي

 . ربدلا يف ءىطولا يف ةرافك ال هنع نيتياورلا رهشأ يف ةفينح وبأ لاق
 .هانركذ ام حصألاو « حيحص ريغاذه : تلق

 :ش ( -هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ لزني مل وأ لزنأ ةرافك الف ةميهب وأ ةتيم عماج ولو ) :م

 لطب اهربد وأ ةميهب لبق يف جلوأ يوونلل « بذهملا حرش » يفو . ةرافكلا بجت هنأ هنع حيحصلاف

 بجتو ءانلوقك « هيف ةرافك الو « لازنإلاب الإ لطبي ال جرفلا نود اميفو « لزني مل وأ لزنأ هموص
 ءطو يف ةرافكلا بوجو يف ةلبانحلا فلتخاو « ال مأ لزنأ نيقيرطلا حصأ يف ةميهبلا يف ةرافكلا

 اهلماكت :ش ( دجوي ملو ىهتشم لحم يف ةوهشلا ءاضقب يف اهلماكت ةيانحلا نأل ) :م ةتيملاو ةميهبلا

 ربخ نوكي ةوهشلا ءاضق يف هلوقو « ةيانحلا نم الدب بصنلاب نوكي نأ ىلوألاو نإ ربخ هنأل عفرلاب

 ةيانحلا لمتعت ةرافكلا نأ ىنعملا لصاح «ةوهشلا ءاضق ىف ةيانجلا لماكت نأ ريدقتلاو « نإ

 عابطلا نأ ىرت الأ « دجوي ملو « ىهتشم لحم يف ةوهشلا ءاضقب الإ نوكي ال اهلماكتو « ةلماكلا
 . هفسلا طرفل وأ قبسلاو ةوهشلا ةباغل كلذف ةوهشلا ءاضق هب لصح نإف « اهنع رفنت ةميلسلا

 « ةأرملا هتعواط اذإ اذه :ش ( ةأرملا ىلع بجت لجرلا ىلع عاقولاب ةرافكلا بجت امك اندنع مث) :م

 دمحأو رذنملا نباو روث وبأو كلام لاق هبو « ةرافكلا نود ءاضقلا اهيلعف اهسفن ىلع اهبلغ اذإ امأ

 . ءاملعلا رثكأ لوق وه : يباطخلا لاق « تاياورلا حصأ يف

 لاوقأ رهظأ وهو ةرافكلا يأ :ش ( اهيلع بجت ال :لوق يف- هنع هللا يضر -يعفاشلا لاقو ) :م

 ىطاولا ىلع ةدحاو ةرافك بجت : لوق يفو ‹ دمحم نع ةياور وهو - هنع هللا يضر- يعفاشلا
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 . لاستغالا ءامب ارابتعا اهنع لجرلا لمحتيو بجت

 :ش ( ةلعف ) :م عامجلا يأ :ش ( وهو ) :م عامجلا لعف ببسب ينعي عامحجلاب ةقلعتم ةرافكلا نأل يأ

 -هنع هللا يضر- يعفاشلل :ش ( لوق يفو اهيلع بجت الف لعفلا لحم يه امنإو ) :م « لجرلا لعف يأ

 ناك اذإ امأو « رسوم ناك اذإ اذه ةنؤملا هذه يف اهعقوأ هنأل :ش ( اهنع لجرلا لمحتيو بجت ) :م

 ءام ىلع اًسايق ينعي :ش (لاستغالا ءامب ارابتعا ) :م موصلاب ريفكتلاك اهلمحتي الف ًارسعم

 ناك امف « يلامو يندب ىلإ مسقني عامجلاب قلعتلا قحلاو هيف اهعقوأ هنأل « هيلع هنإف «لاستغالا

 يفو « اهيلع لاستغالاو هيلع هنإف لاستغالا ءام نمثك امهيلعف اًيندب ناك امو « جوزلا ىلعف « ايلام

 . عورف ةعست هيف مهتمتت

 دحاو سنج امهنأل نالخادتيو لمحي قتعلا وأ ماعطإلا لهأ نم اعيمج اناك اذإ : اهدحأ

 . دحاو ببسلاو

 اهنأل « اهنع لمحتي الو موصي نأ دحاو لك ىلعف « موصلا لهأ نم اعيمج اناك اذإ : يناثلا

 . لمحتلا اهيف ءىزجي الو ةيندب ةدابع

 : امهدحأ « ناهجو هيف موصلا لهأ نم يهو « قاتعإلا لهأ نم لجرلا ناك اذإ : ثلاثلا

 ؟ نالخادتي امهو « اهنع لمحتي ماعطإلا لهأ نم يهو قتعلا لهأ نم وه ناك اذإ : عبارلا

 . فالتخالا عم لخادت الو « نافلتخم ناسنج امهنأل نالخادتيال : امهدحأ « ناهجو هيف

 لمحتيال :امهدحأ « ناهجوف ]قتعلا لهأ نم يهو « موصلا لهأ نم وه ناك ول : سماخلا

 . ردقي نأ ىلإ هتمذ يف [ىقبتف لمحتي : يناثلاو « زجاع هنأل « اهنع

 يندب ]هنأل « اهنع لمحتي ال موصلا لهأ نم يهو ماعطإلا لهأ نم وه ناك ول : سداسلاو

 ال اذهلو «دجوي ملو ةيجوزلا ببسب لمحتلا [نأل « اهنع لمحتي ال ةأرماب ىنز ول : عباسلا
 . لاستغالا ءام نمت همزلي

 . ةرطفم اهلعجي مل لجرلا نأل « ةرافكلا اهيلعف هركذ تلخدتساف اًمئان ناك اذإ : نماثلا

 ولو لمحتي الف ةرطفم اهنأ نظ نإف « اهعماجف ارطفم' رفس نم لجرلا مدقاذإ : عساتلا

 . لمحتي يناثلاو ‹ لمحتيال : امهدحأ « ناهجو هيف اهموصب ملعلا عم اهعماج
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 روكذلا مظتنت «نم» ةملكو 'ارهاظملا ىلع ام هيلعف ناضمر يف رطفأ نم»: ةَ هلوق انلو

 وأ ةدابع اهنأل لمحتي الو اهيف هتك راش دقو عاقولا سفن ال داسفإلا ةيانج ببسلا نألو « ثانإلاو

 .ءاضقلا هيلعف هب ىوادتي ام وأ هب ىذغتي ام برش وأ لكأ ولو « لمحتلا امهيف يرجي الو ةبوقع

 هيلعف ناضمر يف رطفأ نم ) :م : ايب يبنلا لوق يأ :ش ( -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوق انلو ) :م

 هعبت مث يقانغسلا هركذو مهبتك يف انباحصأ هاوراماذه :يزارتألا لاق :ش ( رهاظملا ىلع ام

 جتحاو « «طوسبملا» يفو يكاكلا لاقو . دحأ ىلإ هبسن الو هلاح يف نايب ريغ نم ادرجم لمكألا

 وبأ هاور « «رهاظملا ىلع ام هيلعف ناضمر يف رطفأ »: -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقب انؤاملع

 نبا لدتساو ‹ هدجأ مل بيرغ ثيدح اذه : هثيداحأ جرخم لاقو « -هنع هللا يضر- ةريره

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور أب هبهذمو انبهذل قيقحتلا يف يزوجلا

 معطي وأ نيعباتتم نيرهش موصي وأ ةبقر قتعي نأ ناضمر يف رطفأ الجر رمأ ةي يبنلا نأ
 . حيحص نسح ىنعم وهو راطفإلاب ريفكتلا قلع هنأ ههجوو : لاق ىهتنا « انيكسم نيتس

 (هننس يف ينطقرادلا یور : تلق ‹ هانعج ينطقرادلا هاور نتملا يف هاور امو : يكاكلا لاقو

 هللا يضر -ةريره يبأ نع دهاجم نع ملاس نب ليعامسإ نع ميشه انثدح ينامحلا ىيحي نع

 . راهظلا ةرافكب ناضمر يف اًموي رطفأ يذلا رمأ اَب يبنلا نأ -هنع

 4 نكنم تنقيب نمو # : ىلاعت هللا لاق :ش ( ثانإلاو روكذلا مظتنت نم ةسملكو ) :م

 ببس يأ :ش ( ببسلا نالو ):م« ثانإلاو روكذلا مظتنت خسنلا ضعب يفو ۳١[ : بازحألا]

 عاقولا لصح اذإ اذهلو :ش ( عاقولا سفن ال ):م موصلا داسفإ يأ :ش ( داسفإلا ةيانج ) :م ةرافكلا

 . ناضمر يلايل يف عاقولا يف امك « ةرافكلا بجت ال داسفإلا دجوي ملو

 بجت امك اهيلع بجتف ةرافكلا يف هتكراشف داسفلا ةيانج يف يأ :ش ( اهيف هتك راش دقو ) :م

 . لوألا هلوق نع ينعأ يعفاشلا لوق نع باوج اذهو « هيلع

 همزلت ال تناك ام ايأو :ش ( ةبوقع وأ ةدابع ) :م ةرافكلا نأل يأ :ش ( اهنأل لمحتي الو ) :م

 « يرايتخا لعف ةدابعلا نأل :ش ( لمحتلا ):م ةبوقعلاو ةدابعلا يف يأ :ش ( امهيف يرجي الو ) :م

 ىلع ارجز تعرش دقف ةبوقعلا امأو «موزلملا يفتنيف فتنم مزاللاو ربجلا لصحل لمحتلا زاج ولف
 . يناثلا هلوق نع باوج اذهو « هريغ ىلع ال يناجلا

 راهن يف :ش ( هب یوادتی ام وآ هب یذغتی ام برش وأ ) :م مئاصلا يأ :ش ( لكأ ولو ) :م

 هيلع سيل : يعازوألا لاقو « مويلا كلذ ءاضق يأ :ش ( ءاضقلا هيلعف ) :م ادمع ناكو ناضمر

 ضعب يف درو دقو .اذه دعب هركذنسو «ناضمر يف عماج يذلا ةصق كلذ يف فورحملاو اذكه هدجأ مل(۱)

 . ثيدحلا ‹ ةبقر قتعي نأ ناضمر يف رطفأ الجر رمأ « ةي يبنلا نأ هقرط
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 سايقلا فالخب عاقولا يف تعرش اهنأل هيلع ةرافك ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو .ةرافكلاو

 ناضمر ىف راطفإلا ةيانجب تقلعت ةرافكلا نأ انلو . هريغ هيلع ساقي الف « ةبوتلاب بنذلا عافترال

 . عاقولا سفنب ال لامكلا هجو ىلع

 . ءاضقلا مكح نيبي ملو « ةرافكلا مكح نيب ب يبنلا نإف « يبارعألا ثيدحب لدتساو «ءاضقلا

 نيب اغإو ‹ ءاضقلا همزليف هنع ءادألا مدعنا دقو ‹ رهشلادوهشب موصلا هيلع بجو هنإ :انلق

 . ًالکشم ناک ام یبارعألل

 يروثلاو يرهزلاو يبعشلا مهنم ءاملعلا روهمج لوق وه ءاضقلا عم يأ :ش ( ةرافكلاو ) :م

 - مهنع هللا يضر - يربطلا ريرج نب دمحمو روث وبأو قاحسإو كلامو ءاطعو يرصبلا نسحلاو

 ثيدح رخآ يف نأل « ناك رطفم يأ «ناضمر ىف رطفملا ىلع ةرافك ال : لوقي ريبج نب ديعس ناكو

 نع يتأي ام انلو « ةرافكلا مكح اذهب خستناف «كلايعو تنأ اهلك» : لاق اي ىبنلا نأ ىبارعأللا

 . بيرق

 ةندبف دجي مل نإف « ةبقر ريرحت هيلع :ءاطع لاقو « رهش موص هيلع : بيسملا نب ديعس لاقو

 نأ هيلع : نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر لاقو « اًتيكسم نيعبرأ ىلع ماعط نم اعاص نورشع وأ ةرقب وأ

 ۳١[« : ةبوتلا ]4 ارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإ :  ىلاعت هلوقل اًموي رشع ينثا موصي

 وبأ لاقو ناميلس يبأ نب دامح هنع هاور «موي فالآ ةثالث موصي نأ هيلع يعخنلا ميهاربإ دنعو

 نعو ‹« بضغلاو ظيلغتلا هجو ىلع جرخ دق همالك نوكي نأ الإ هل هجو ال اذه « ربلا دبع نب رمع

 نبا نعو « اتيكسم نيثالث ماعطإ وأ رهش موص وأ ةبقر قتع هيلع -امهنع هللا يضر - سابع نبا
 نع راكب يضاقلا هاورو « ريبج نبا بهذمو يبعشلا نع ةياور وهو « اًَموي يضقي نيريس

 . ادحاو اتيكسم معطيو اًموي يضقي - هنع هللا يضر- رمع نعو ‹«يعخنلا

 قتعي :لاق . حكنيو برشيو لكأي مايآ ةعبرأ رطفأ لجر نع لئس هنأ يرصبلا نسحلا نعو

 نإف « موي لكل رمتلا نم اعاص نورشعف دجي مل نإف « ندبلا نم ةعبرأف دجي مل نإف « باقر عبرأ
 دوعسم نباو يلع نعو « بيسملا نبا قيرط نم ًالسرم هلثم يورو « نيموي موي لكل ماص دجي مل

 هللا يضر ةريره وبأ هعفرو « هلك رهدلا ماص نإو « ادبأ هيضقي ال :الاق امهنأ - امهنع هللا يضر

 . فيعض وهو :رمع وبأ لاق «هنع

 هيلع بجيو ناطلسلا هرزعي نكلو :ش ( هيلع ةرافك ال :- هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م

 ( عاقولا يف تعرش ) :م ةرافكلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م دوادو دمحأ لاق هبو « هموي ةيقب كاسمإ

 يبارعألا نأ هنايب :ش ( هريغ هيلع ساقي الف ةبوتلاب بنذلا عافترال سايقلا فالخب عامجلا يأ :ش

 ةرافكلا ةي يبنلا بجوأ كلذ عمو « صنلاب بنذلل ةعفار ةبوتلاو ءاًمدان اات کب يبنلا ىلإ ءاج

 . هريغ هيلع ساقي ال كلذك ناك امو « سايقلا فالخ ىلع تبثت اهن ملعف
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 .ةيانحلا هذهل ةرفكم ريغ ةبوتلا نأ فرع اريفكت قاتعإلا باجيإبو « تققحت دقو

 ةيانجب قلعت عاقولا يف ةرافكلا بوجو نأ يأ :ش ( راطفإلا ةيانجب تقلعت ةرافكلا نأ انلو ) :م

 يف ةيانجلا يأ :ش ( تققحت دقو عاقولا سفنب ال لامكلا هجو ىلع ناضمر يف ) :م موصلل داسفإإلا

 « ارجز تدرو ةرافكلا نأل « ىلوألا قيرطب ةرافكلا بوجوب لوقلا بجوف برشلاو لكألا

 برشلاو لكألا ىلإ موصلا يف سفنلا ةيعادو « سفنلا هيلإ وعدت مارح نايتإ يف نوكي اغإ رجزلاو
 ىلوأ برشلاو لكألا يف ةرافكلا بجت نألف « رجزلا عامحجلا يف بجو املف « عامجلا ىلإ اهنم رثكأ

 . موصلا يف مارح هنأل عاقولا سفنب ةرافكلا قلعت مدع ملسن ال : ليق ٠ ىرحأو

 داسفإب تقلعت ةرافكلا نأ ملعف «صنلاب مارحب سيل وه ثيح نم ةجوزلا عاقو نأب بيجأو

 بيجأف ةاونلاو ةاصحل اب راطفإلا يف لصاح داسفلاو موصلا داسقإب اهقلعت ملسن ال : ليقف موصلا

 . عيوجتلاب سفنلا رهق وهو موصلا ىنعم توف مدعل ركذ اميف لامكلا هجو ىلع ال نكل معن

 لوق نع باوج اذه :ش ( ةيانجلا هذهل ةرفكم ريغ ةبوتلا نأ فرع اريفكت قاتعإلا باجيإبو ) :م

 ‹ ةبوتلاب بنذلا عافترال سايقلا فالخب عاقولا يف تعرش ةرافكلا نأ - هنع هللا يضر - يعفاشلا

 هذه ةرافك قاتعإلا بجوأ امل عرشلا نإف « ةبوتلاب عفرت] ةيانجلا هذه نأ ملسن ال لاقي نأ هنايبو

 « دحلاب لب ةبوتلا درجمب ناعفتري ال ثيح انزلاو ةقرسلا ةيانجك اهل ةرفكم ريغ اهنآ ملع «[ ةيانجلا
 ريغ ةبوتلا نأ قاتعإلا عراشلا باجيإب فرع ريدقتلاو - فرع - هلوقب قلعتت قتعلا باجيإب يقابلاو
 . ريفكتلا لجأل يأ ليلعتلا ىلع بصن - اًريفكت - هلوقو « ةرفكم

 ريغ يف مكحلا تبثي الو ةيانجلا يف هظلغل رجازلا ءاعدتسا يف ةيزم عامجلل مصخلا لاق نإف

 . برشلاو لكألا فالخب دشأ ناكف [مكحلا] نم رطفلا بجوي عامجلا نأ : لوألا « هرجز نم

 . مارحإلا تاروظحم رئاسب دسفي الو « عامجلا ببسب دسفي مارحإلا نأ : يناثلاو

 ءكلملا مدع دنع لكألا يف عرشي ملو كلما مدع دنع عاقولا يف بجوأ عراشلا نأ : ثلاثلاو

 . دشا ناکف

 ةحابإلا ةهبش بجوي هضيقن ناكف « ةرورضلا دنع رطفلا حيبي عوجلا مامت نأ : عبارلاو

 . مئاصلا قح يف ًالصأ حابي ال هنإف عاقولا فالخب « ةهبشلاب بجت ال ةرافكلاو

 . دشأ ناكف لكألا فالخب رظنلا نم نايعاد هل ةأرملاب عاقولا نأ : سماخلاو

 هلصأ ىلع ةميهبلاو ةهركملاو ريبكلاو « ريغصلا عامج نيب قرف ال هنأب لوألا نع بيجأو

 عفتري ال ىتح ىوقأ جحا يف عامحجلا فوخ يناثلا نعو . ةرافكلا تبجو كلذ عمو « أرطف سيلو
 اهلك انهو « قلحلاب عفترت ىتح تاروظحملا رئاس فالخب ةرايزلا فاوط فوطي نأ ىلإ قلحلاب
 . ةحابإو ةمرح ةينكرلا يف عاقولاو لكألا نيب ةيوستلا ثلاثلا نعو . ءاوس
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 تكلمه هللا لوسر اي : لاق هنإف يبارعألا ثيدحلو ءانيور ان راهظلا ةرافك لثم ةرافكلاو : لاق مث

 قتعأ ا لاقف ‹ ادمعتم ناضمر راهن يف يتآرما تعقاو :لاق «؟ تعنص اذام: لاقف « تکلهأو

 ينءاج ام ينءاج لهو :لاقف «نيعباتتم نيرهش مص: لاقف « هذه يتبقر الإ كلمأ ال :لاقف « ةبقر

 نم قرفب یتؤي نآ وَ هللا لوسر رمأف٬ دجأ ال :لاقف ءاًتکسم نیتس معطأ: لاقف ؟موصلا نم الإ

 نيب ام سيل هللاو: لاقف :نيكاسملا ىلع اهقرف:لاقو ءاًعاص رشع ةسمخ هيف قرعبا ىوريو رمت

 «كدعب ادحأ يزجي الو كيزجي كلايعو تنأ لك : لاقف «يلايع نمو ينم جوحأ دحأ ةنيدملا يتبال

 ةدعملا ولخ نع ةرابع ةرورضلا نأل ‹ ةرورضلا دنع رطفلا حيبي ال عوجلا مات نأ : عبارلا نعو

 ىلإ ةجاحلا عوقوو ءاهشتسالا نع ةرابع عوجلا نأل « عوجلا نم ببسب هسفن ىلع كالهلا فوخل

 ‹ ةعيبطلا ءاقب اهب قلعتي يتلا ةدعملا ولخ نع ةرابع ةرورضلاو « لاحب حابي ال اذهو « لكألا
 روصتي ال هيفامع فوحلا لوحخد ولخي الو ‹ يقب اذإ دازلا ضعبب هضعب روصتي ال ولخلا كلذو

 . لوألا نع باوحلا وهف سماخلا نعو « هضعب

 ةرافك لثم « عاقولاب بجت يتلا ةرافكلا يأ :ش ( راهظلا ةرافك لثم ةرافكلاو [لاق مث

 نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف « نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف « ةبقر قتع يهو <« راهظلا

 هيلع-هلوق هب دارأ :ش ( انور امل ) :م رمت نم عاص وأ رب نم عاص فصن نیکسم لکل اًتیکسم

 . «رهاظملا ىلع ام هيلعف ناضمر يف رطفأ نم »:- مالسلاو ةالصلا

 :لاقف؟ تعنص اذام :لاقف ‹ تكلهأو تكلمه هللا لوسر اي :لاق هنإف يبارعألا ثيدحلو ) :م

 مص :لاقف ‹ هذه يتبقر الإ كلمأ ال :لاقف « ةبقر قتعأ وَ لاقف « ادمعتم ناضمر راهن يف يتأرما تعقاو

 دجأ ال :لاقف ءاًنيكسم نيتس معطأ :لاقف ؟ موصلا نم الإ ينءاج ام ينءاج لهو :لاقف « نيعباتتم نيرهش

 اهقرف :لاقو « عاص رشع ةسمخ هيف رمت نم قرعب ىوريو « رمت نم قرفب ىتؤب نأ ةَ هللا لوسر رمأف «

 كلايعو تن لك :لاقف « يلايع نمو ينم جوحأ دحأ ةنيدملا يتبال نيب سيل هللاو : لاقف « نيكاسملا ىلع

 : عاونأ ىلع ثيدحلا اذه يف مالكلا :ش ( كدعب اًدحأ يزجي الو كيزجي

 ةدئاز عضاوم قايسلا اذه يف نكل ءةريره يبأ ثيدح نم مهلك ةمئألا هج رحأ : (۲۸۰) ةياردلا يف ظفاحلا لاق )١(

 ٠۹۰( /۲) ينطقرادلا اهدروأو ءاهدرو يباطخلا اهركذ هذهو «تكلهأو : هلوق اهلوآ «مهدنعال ةرياغمو

 تبصأ :ًأطوملا يف عقو ام ىنعملاب وهو «ناضمر راهن يف : هلوق اهيناث .اهأطخ يقهيبلا نيب نكل «ةلوصوم
 نب ديعس ثيدح نم للعلا يف ينطقرادلا اهجرخأ هذهو ءادمعتم : هلوق :اهثلا . ناضمر يف مئاص انآو يلهأ

 :هلوقاهعبار .ادمعتم ناضمر يف ترطفأ «هللا لوسر اي : لاقف « ةي يبنلا ىتأ الجر نأ :ًالسرم بيسملا

 نم ىنعمل اب ةيورم اهنكل «نيكاسملا ىلع اهقرف : هلوق اهسماخ .دجوي ال فيحصت وهو «ءافلاب « قرفب ىوريو

 ‹ثيدحلا قرط نم ءيش يف سيل «كدعب ادحأ ئزجت الو كئزجت : هلوق اهسداس . اًتيكسم نيتس همعطأ : هلوق

 نم دب هل نكي مل مويلا كلذ لعف الجر نأ ولو ءةصاخ هل ةصخر اذه ناك انإو «يرهزلا لوق نم ىنعملاب هنأكف

 . ىهتنا ملعأ هللاو قاب ضارتعالاف < ربغلا سفن نم هنأ باتكلا يف يذلاو يرهزلا لوق وهو . ىهتنا «ريفكتلا
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 وبآ انثدح : يراخبلا لاقف ةريره يبأ ثيدح نم ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه نأ : لوألا

 هللا يضر- ةريره وبأ انثدح نمحرلا دبع نب ديمح ينربخأ لاق يرهزلا نع بيعش انربخأ ناميلا
 ام: لاق ‹ تكله هللا لوسر اي :لاقف لجر هءاج ذإ ةَ يبنلا دنع سولج نحن امنيب : لاق -هنع

 ؟ اهقتعت ةبقر نم دج له : يب هللا لوسر : لاقف « مئاص انأو يتأرما ىلع تعقو : لاق « كل
 نيتس ماعطإ دجت لهف : لاق« ال :لاق ؟ نیعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتست لهف : لاق « ال لاق
 « رمت اهيف قرفب ةي يبنلا يتأ كلذك نحن امنيبف « ةَ يبنلا ثكمف لاق « ال لاق ؟ اًتيکسم
 هجو ] ىلعأ : لجرلا لاقف « اهب قدصتف اهذخ لاقف ءانأ لاقف ؟لئاسلا نيأ :لاق « ليكملا قرفلاو
 لهأ نم رقفأ تيب لهأ - نيترحلا ديري - اهيتبال نيب ام هللاوف « هللا لوسر اي ينم رقفأ [ ضرألا
 . كلهأ همعطأ :لاق « هنانسأ تدب ىتح ةي يبنلا كحضف « يتيب

 مهلك ريغ نباو برح نب ريهزو ةبيش يبأ نب ركب وبأو ىيحي نب ىيحي انثدح : ملسم لاقو
 يبأ نع نمحرلا دبع نب ديمح نع يرهزلا نع ةنييع نب نايفس انربخأ ىيحي لاق « ةنييع نبا نع
 امو : لاقف هللا لوسر اي تكله :لاقف ب ىبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق - هنع هللا يضر - ةريره

 لهف لاق ءال لاق ةبقر قتعت ام دجت له لاق « ناضمر يف يتأرما ىلع تعقو :لاق ؟ككلهأ

 مث « ال لاق ؟ اًتيکسم نیتس معطت ام دجت لهف : لاق ال : لاق نيعباتتم نيرهش موصت ن عيطتست
 تيب لهأ اهيتبال نيب امف ؟ انم رقفأ لاقف اذهب قدصت : لاقف « رمت هيف قرعب يب يبنلا يتأف سلج
 . كلهأ همعطأف بهذا : لاق مث « هنانسأ تدب ىتح ةا يبنلا كحضف « انم هيلإ جوحأ

 ددسم لاق « نايفس انثدح : الاق ىنعملا ىسيع نب دمحمو ددسم انثدح : دواد وبا لاقو
 لاقف هيب يبنلا ىلإ لجر ىتأ : لاق ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ديمح نع يرهزلا انثدح
 ؟ ةبقر قتعت ام دجت لهف لاقف « ناضمر يف يتأرما ىلع تعقو :لاق ؟ كنآش ام: لاقف « تكله
 نيتس معطت نأ عيطتست لهف : لاق « ال :لاق ؟نیعباتتم نیرهش موصت نآ عیطتست : لاق « ال : لاق
 لوسر اي :لاقف « هب قدصت : لاقف رمت هيف قرعب هيب يبنلا يتأف سلجا : لاق « ال :لاق « اًتيكسم
 . هايإ مهمعطأ :لاقو هايانث تدب ىتح يب يبنلا كحضف « انم رقفأ تيب لهأ اهيتبال نيب ام هللا

 يبأ ظفل ظفللاو دمحأو يبضلا رامع وبأو يمضهجلا يلع نب رصن انثدح : يذمرتلا لاقو

 . .ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ديمح نع يرهزلا نع ةنييع نب نايفس انثدح لاق «رامع
 يف يتأرما ىلع تعقو :لاق ؟ ككلهأ امو : لاقف « تكله هللا لوسر اي : لاقف لجر هاتأ : لاق

 نيرهش موصت نأ عيطتست لهف :لاق « ال : لاق ؟ ةبقر قتعت نأ عيطتست له :لاق « ناضمر
 سلجف ؟سلجاف :لاق . ال لاق « اًتیکسم نیتس معطت نأ عيطتست لهف لاق « ال : لاق ؟ نیعباتتم
 اهيتبال نيب ام :لاق « هب قدصتف :لاق ‹ مخضلا لتكم لا قرفلاو « رمت هيف قرفب ةي يبنلا يتأف
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 . كلهأ همعطأف هذخ : لاق « هايانث تدب ىتح ةي يبنلا كحضف « انم رقفأ دحأ

 الاق يذمرتلا ليعامسإ نب دمحمو يروباسينلا رصن نب دمحم انربخأ : يئاسنلا لاقو

 ديعس نب ىیحي لاق نامیلس نع سیو يبأ نبا وهو ركب وب ينثدح لاق ناميلس نب بوي انثدح

 ًالجر رمآ ةا هللا لوسر نأ هربخأ ةريره ابأ نأ نمحرلا دبع نب ديمح نع باهش نبا ينربخأو
 لاق « اًتيكسم نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر تعب رفكي نأ ناضمر يف رطفأ
 دحأام :لاق « هب قدصتفاذه ذخ :لاقف رمت نم قرفب يتأف « هدجأ ام هللا لوسر اي :لجرلا

 قیرط نم هاورو . هلک :لاق مث هباینأ تدب یتح یب هللا لوسر كحضف ينم هللا لوسر اي جوحأ
 . ىرخأ

 ديمح نع يرهزلا نع ةنييع نب نايفس انثدح « ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح : ةجام نبا لاقو

 ؟ككلهأ امو :لاقف تكله :لاقف لجر هب يبنلا ىتأ : لاق ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نبا

 نيرهش مص لاق اهدجأ ال :لاق ةبقر قتعأ ب يبنلا لاقف ناضمر يف يتأرما ىلع تعقو : لاق

 وه امنيبف سلجف سلجا :لاق « دجأ ال :لاق « اًنيكسم نيتس معطأ لاق قيطأ ال : لاق نيعباتتم

 قحلاب كشعب يذلاو هللا لوسر اي لاقف هب قدصتف بهذا : لاق « قرفلا ىعدي لتكمب يتأ ذإ كلذك

 . كلايع همعطأف قلطناف : لاق ءانم هيلإ جوحأ تيب لهأ اهيتبال نيب ام

 مث « انيب تراصف نونلا ةحتف تعبشأف نيب هلصأ - امنيب - هلوق هانعم يف : يناثلا عونلا

 هب متي باوج ىلإ جاتحتو « ةيلعفو ةيمسا ةلمج ىلإ فاضتو « امنيب تراصف ميلا هيف تديز
 رخص نب ةملس وه لجرلا اذه نأ لاوكشب نبا معز - لجر ءاج ذإ - هلوق وه انه هباوجو « ىنعملا

 عماج يفو . رخص نب ناميلس دوراجلا نبا نعو « هدنسم يف ةبيش يبأ نبا هركذ اميف يضايبلا

 ‹« بارعألا ىلإ ةبسن يبارعألاو « يبارعألا ثيدحل نتملا يف اذهو ‹ رخص نب ةملس يذمرتلا

 . ةجاحل الإ اهنولخدي الو راصمألا ىف نوميقي ال نيذلا برعلا نم ةيدابلا ونكاس بارعألاو

 . يبرع هيلإ ةبسنلاو « ندم وأ ةيدابلاب اوماقأ ءاوس سانلا نم ليج ا اذهل مسا برعلاو

 تكله - بابلا ثيدح نتم يفو « ةيقبلا ةياور يف اذكو يراخبلا ةياور يف - تكله - هلوق
 ريغ ةظفللا هذه- هللا همحر-يباطخلا لاقو « تكلهأو ظفل ةتسلا بتكلا يف سيلو - تكلهأو

 ضعب نأ ريغ طقف - تكله - هلوق اوركذاغإ « هنعاهووري مل نايفس باحصأو « ةظوفحم
 ريغ وهو هيف فرحلا اذه ركذف نايفس نع ثيدحلا اذه ىور روصنم نب ىلعملا نأ ينثدح انباحصأ

 . ىهتنا « ناقتإلاو ظفحلا يف يوقلا كاذب سيل ىلعملاو ٠ ظوفحم

 نب نايفس انثدح روصنم نب ىلعم ا انثدح روث يبأ نع «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ : تلق

 لجر هءاج اًضيأ «هننس» يف يقهيبلا ةياور يفو « تكلهأو تكله هيفو « هب يرهزلا نع ةنييع
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 بيترتلا هاضتقم نأل ريخي هلوق يف -هللا همحر- يعفاشلا ىلع ةحح وهو

 « ليولاب وعديو ةياور يفو] « تكلهأو دعب الأ تكله لوقيو « هردص قديو هرعش فتني وهو

 بيسملا نب ديعس لسرم يفو « هليو وعديو ةاطرأ نب جاجحلا ةياور يفو «ههجو مطليو ةياور يفو
 . بارتلا هسأر ىلع يثحيو ينطقرادلا نع

 « [ةجام نباو يذمرتلا ةياور يف اذكو - ككلهأ امو - ملسم ةياور يفو - كلام لاق - هلوق

 حتفب - قرفب - هلوق . ؟تعنص اذام باتكلا ثيدح نتم يفو -؟ كنأش امو - دواد يبأ ةياور يفو

 وهو ءارلا حتف ديبع وبأ لاقو « ءارلاو نيعلا حتفب قرعلاو « ًالطر رشع ةتسل لايكم ءارلاو ءافلا

 - قرعلا - بدألا ناويد يفو . ءارلا نوكسب هنووري مهرثكأو لاق « ةغللا لهأ دنع باوصلا

 يفو «ليبنز ةقرعلاو « قرفلا نم ربكأ لتكمل او« لتكملا نم ربكأ - قرعلا -رمع وبأ لاقو « ليبنزلا
 . ةقرف هتدحاو قرفلا مكحللا

 اهتبلأ دق يتلا ضارألا ىهو ةرحلا ةباللا ىعمصألا لاق « ةباللا ةينشت - ةنيدملا ىتبال - هلوق

 نم باتک يف دري مل - كدعب ادحأ يزجي ال كيزجي - هلوق . بولو تابال اهعمج « دوس ةراجح
 . ثیدحلا بتک

 بيترتلا ىلع ادمع ناضمر يف رطفأ نم ةرافك نايب ىلع لدي ثيدحلا اذه نأ : ثلاثلا عونلا

 يراخبلل انحرشب هيلعف كلذ دارأ نمف <« هنايب عضوملا اذه لمتحي ال ريثك مالك هيفو ‹ هيف روكذملا

 . يراخبلا حرش يف يراقلا ةدمع هانيمس يذلاو

 ( ريخي هلوق يف - هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجح ) :م يبارعألا ثيدح يأ :ش ( وهو ) :م

 نع جرخ ىدأ امهيأف « اًقلطم ماعطإلاو موصلاو قاتعإلا نيب ةرافكلا هيلع نم ريخي يأ :ش
 ‹« بتاكلا نم اوهس عقو - ريخي هلوق يف يعفاشلا ىلع ةجح وهو - هلوق يكاكلا لاقو . ةدهعلا

 حصأ يف دمحأ لاق هبو « بيترتلاب انبهذم لثم لوقي لب « رييختلاب لوقيال يعفاشلا نإف

 . نرتياورلا

 - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ بهذم اذه اولاق فارشألا يف رذنملا نباو ًاطوملا حرش يف لاقو

 « روث يبأو دمحأو - هللا مهمحر - يعفاشلاو يح نب نسحلاو يروثلاو « يعازوألاو هباحصأو

 قح يف روكذملا بيترتلاب لوقي لب رييختلاب لوقي ال - هللا همحر - يعفاشلاو : يقانخسلا لاقو
 ‹« يلازغلل نابوسنملا ةصالخلاو زيجولا يف مهبتك يف صوصنم وهو ءانلوق وهامك رهاظملا

 . مالسإلا رخفو ةمئألا سمش طوسبم يف انبتك يف كلذكو

 ىلع ثيدحلا ةلالدو :ش ( بيترتلا ) :م بوجو ثيدحلا ىضتقم يأ :ش ( هاضتقم نأل ) :م

 لأس ًالجر نأ صاقو يبأ نب دعس ثيدحب لدتسا رييختلا ىلإ بهذ يذلاو « ةرهاظ بيترتلا
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 دوجول ءاضقلا هيلعف لزنأف جرفلا نود اميف عماج نمو . هيلع صنلل عباتتلا يفن يف كلام ىلعو

 « ةرافك ناضمر ريغ يف موصلا داسفإ يف سيلو . ةروصلا مادعنال هيلع ةرافك الو « ىنعم عامجلا

 يف رطقأ وأ طعتسا وأ نقتحا نمو .هب هريغ قحلي الو ةيانجلا يف غلبأ ناضمر يف راطفإلا نأل

 وأ [ نيعباتتم] نيرهش مص وأ ةبقر قتعأ : لاقف « ناضمر يف ترطفأ ينإ : لاقف ةَ هللا لوسر

 ىلع لمحيف « ثيدحلا اذه هضراعي ال روهشم يبارعألا ثيدح نأب بيجأ . اًتيكسم نيتس معطأ

 هاور صاقو يبأ نب دعس ثيدح تلق « رييختلا ال ةلمحجلا يف ةرافكلا هب ىدأتت ام نايب هب دارملا نأ

 ( عباتتلا يفن يفو ) :م كلام ىلع ًاضيأ ةجحو يأ :ش ( كلام ىلعو ) :م. هننس» يف ينطقرادلا

 كلام ىلإ هتبسن نكلو « فنصلملا هركذ ام ىلعاذه « قرف وأ عبات اًقلطم موصلا زوجي هنإف :ش

 عباتتلاب الإ لوقي ال - هنع هللا يضر - كلامو ىليل يبأ نبا وه عباتتلا يفنب لئاقلا نإف ٠ ًاضيأ وهس

 يف ةمادق نبا لاقو « كلام دنع نيعباتتم نيرهش موص بجي ةيكلاملل «ةريخذلا» يفو « انلوقك

 - سابع نبا دنع يجورسلا يفو « ناعباتتم نارهش هنأ موصلا بجوأ نم نيب فالتحخا ال ينغملا

 هركذ « عباتتلاامهيف بجوي ملو نيرهش ىليل يبأ نبا دنعو «٠ دحاو رهش - هنع هللا يضر

 نيرهش مص لاق ثيح « عباتتلا ىلع ثيدحلا صنل يآ :ش ( هيلع صنلل ) :م . هريغو يبطرقلا

 « قرف ءاش نإو عبات ءاش نإ رايخ اب مئاصلاف اعباتتم نآرقلا يف هللا هركذي مل مايص لكو « نيعباتتم

 اهنم ةعبرأ « ةينامث نآرقلا يف ةروكذملا تامايصلاو عباتتلا هيلعف اعباتتم نآرقلا يف ركذ موص لكو

 اهبحاص اهنم ةعبرأو « اندنع نيميلا ةرافكو ةراهظلا ةرافكو لتقلا ةرافكو ناضمر موص « ةعباتتم

 يفو « ديصلا [ءازج] ةرافكو « قلحلا ةرافك موصو « ةعتملا موصو « ناضمر ءاضق رايخلاب

 هيف لخدي ذئنيحف « رايخلاب اهبحاصف قتع اهيف عرش ةرافك لك لاق نم انخياشم نم نيطوسبملا
 يف وأ « ةأرملا ذخف يف لامعتسالا هب دارأ يأ :ش ( جرفلا نود اميف عماج نمو ):م . رطفلا ةرافك

 :ش ( ىنعم عامحلا دوجول ءاضقلا هيلعف لزنأف ) :م ةرافكلا بجت اهيف هنإف ةطاوللا هب دري ملو اهنطب

 دمحأو كلام لاقو « يعفاشلا لاق هبو :ش ( هيلع ةرافك الو ) :م ةوهشب سملا نع لازنإلا وهو

 مادعنال) :م عامجإلاب ءاضقلا هيلع بجي اذهلو « موصلا ةمرح كته دوجول ةرافكلا بجت روث وبأو

 . جرفلا يف جرفلا جاليإ وهو « عامجلا ةروص يأ :ش ( ةروصلا

 داسفإب بجت ةرافكلا نأ ةداتق نع يكح :ش ( ةرافك ناضمر ريغ يف موصلا داسفإ يف سيلو ) :م

 ةمرح كته هيف نأل :ش ( ةيانجلا يف غلبأ ناضمر يف راطفإلا نأل ) :م هئادأب اًرابتعا ناضمر ءاضق

 « ححلا يف ةرافكلا فالخب اذهو « ناضمرب ناضمر ريغ يآ :ش ( هب هریغ قحلی الو ) :م رهشلا

 ال نامألا ةمرحل ناضمر يفو « ةدابعلا ةمرحل اهبوجو نأل « لفنلاو ضرفلا هيف يوتسي ثيح

 . هريغو ناضمر موص قرتفاف « ةدابعلا سفنل

 لاقو «برغملا» يف اذك ءاحلا حتفب نقحلاو « ربدلا يف ةنقحلا عضو يأ :ش ( نقتحا نمو ) :م

 هنأ ثيدحلا يفو < ءابطألا دنع ةفورعم يهو هلفسأ نم ءاودلا ضيرملا ىطعي نأ ةنقحلا : ريثألا نبا
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 .« لخد امن رطفلا» : ةي هلوقل رطفأ هنذأ

 دهاجم لاقو « يعخنلا لوق وهو « ةرورضلا لاح ناقتحالاب سأب ال انباحصأ لاقو « ةنقحلا هرك
 نيسلا حتفب وهو « فنألا يف طوعسلا بص يأ اًضيأ ءاتلا حتفب :ش (طعتسا وأ ) :م هرکی يبعشلاو

 روجولاو « لوهجملا ءانب ىلع طعتسا لاقي الو «هايإ هطعتساو ‹ ضيرملا فنأ يف بصي ءاود مسا
 هسفنب رطقو « رطقو « هرطقأو « هلثم هرطقو :ش ( هنذأ يف رطقأ وأ ) :م مفلا طسو يف بصي ءاود

 . لاس ارطق

 يف راطقإلاو طاعتسالاو ناقتحالاب مئاصلا رطفأ يأ ٠ نم باوج ءافلاب :ش ( رطفأ ) :م

 كلام لاقو « رطفيال الاق امهنإف « دوادو حلاص نب نسحلا دنع الإ ءاملعلا ةماع دنع نذألا

 ىفو « ناتياور « ةنقحلا ىف كلالو « ال الإو رطفي هقلح ىلإ لزن نإ طوعسلا يف يعازوألاو

 تبي اغإ عاضرلا نأل » «اشه رداون» نع هلقنو« عاضرلا اهب عقي الو رطفلا بجوتا سانجألا»

 بجوي ال ربكلا لاح ىف هنأ ىرت الأ ‹ ةيذغتلاو ومنلاو ءشنلا ىنعمب راغصلا هبرشي يذلا نيللاب

 ۰ . ىنعملا اذه يف برشلل ةقرافم ةنقحلاو

 « هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور[ ثيدحلا اذه :ش ( لخد ام رطفلا ] ةا هلوقل ) :م
 اهل لاقي انل ةالوم انتثدح لاق يركبلا نيزر نع ةيواعم نب ناورم انثدح عينم نب دمحأ انتئدح

 ةا هللا لوسر يلع لخد لوقت - اهنع هللا يضر -ةشئاع تعمس اهنأ لئاو نب ركب تنب ىملس
 هنم ينطب لخد له ةشئاع اي لاقف « هيف ىلع هعضوف صرقب هتيتأف « ةرسك نم له ةشئاع اي : لاقف

 . جرخامم سيلو لخد ام راطفإلا اغإ « مئاصلا ةلبق كلذك « ءيش

 لئاو نع يروثلا انربخأ لاقف دوعسم نبا ىلع اًقوقوم اذه «هفنصم» يف قازرلا دبع ىورو

 جرخ امت ءوضولا اغإ :لاق - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع نع ةريره يبأ نع دواد نبا

 هجرخأ قازرلا دبع قيرط نمو « جرخامم سيلو لخداع موصلا يف رطفلاو « لخد امم سيلو
 هللا يضر - سابع نبا ىلع اًقوقوم «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاورو « «همجعم» يف يناربطلا

 اغ سيلو لخد امن رطفلا لاق سابع نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع عيكو انثدح لاقف -امهنع

 ايب يبنلا نع يورو « هنع هللا يضر يلع لوق نم يورو : لاقو يقهيبلا هاور كلذكو . جرخ
 لخد امن موصلا : ةمركعو سابع نبا لاقو « اًقيلعت «هحيحص» يف يراخبلا هركذو «تبثي الو

 عجل هفرعأ مل نم هيفو «ىلعي وبأ هاور : يمثيهلا لاق يناربطلا هجرحخأو .«جرخامم سيلو « لحد

 هنع يراخبلا هركذو .جرخ امم سيلو «لخد ام رطفلا :هلوق نم سابع نبا نع ةبيش يبأ نبالو )۳/ ١۷(.

 نبا نع «كاحضلا نع ربيوج قيرط نم هنم نيرشعلاو ثلاثلا يف (۳۷۹۷) بعشلا يف يقهيبلا هج رخأف . اقيلعت

 .هاو دانسإ وهو «٠ادبأ دمري مل ءاروشاع موي دمثإلاب لحتكا نم» : هعفر سابع
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 ةروصلا مادعنال هيلع ةرافك الو فوجلا ىلإ ندبلا حالص هيف ام لوصو وهو رطفلا ىنعم دوجولو

 هلخد اذإ ام فالخب ةروصلاو ىنعملا مادعنال هموص دسفي ال هلخد وأ ءاملا هينذأ يف رطقأ ولو

 همحر- ةفينح يبأ دنع رطفأ هغامد وأ هفوج ىلإ لصوف ءاودب ةمآ وأ ةفئاج ىواد ولو . نهدلا

 بطرلا وه لصي يذلاو -هللا

 . رطفلا ىنعم دوجولو « جرخامت سيلو

 الو) :م نطبلا وأ سأرلا فوج ىلإ يأ :ش ( فوجلا ىلإ ندبلا حالص هيف ام لوصو وهو) :م
 ‹« دوهعملا ذفنملا نم فوحلا ىلإ لوصولا وهو « رظفلا ةروص يأ ةروصلا مادعنال : ش(هيلع ةرافك
 هموص دسفي ال ) :م هسفنب هنذأ ءاملا لخد وأ يأ :ش ( هلخد وأ ءاملا هينذأ يف رطقأ ولو) :م مفلا وهو

 يف لخدي يذلا ءاملا نأل « مودعم وهو ندبلا حالص ىنعملاب دارأ :ش ( ةروصلاو ىنعملا مادعنال
 . مفلا وهو دوهعملا ذفنملا نم فوجلا ىلإ لوصولا ةروصلاب دارأو ٠ عفني الو رضي نذألا

 . نيهجولا حصأ يف هرطف هغامد ىلإ لصوف اتهد وأ ءام هنذأ يف رطق ول ةيعفاشلا دنعو

 لستغا ولو « يفارقلا هححصو « هرطفي ال : يجنسلاو ينازوقلاو نيسح يضاقلا لاقو

 وهو «امهيف هيلع ءىش ال راتخملاو « ءاضقلا هيلعف اهيف هبص ولو « هيلع ءيش الف هنذأ ءاملا لخدف
 دنع اذكه «هرطفي ال هنذأ ىف ءالا بص ول «لمكألا ةنازخ» يفو « دوادو يعازوألاو كلام لوق
 دجوف ءاودلاب رخبت نم : (ةيناميلسلا» ىفو « ءاضقلا هيلعف هلعفي نهدلا فالخب انخياشم ضعب

 نميف - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع «ةنازخلا يفو « موصلا يضقي هقلح يف ناخدلا معط

 لخدأ اذإ هرطفأ ينعي :ش ( نهدلا هلخد اذإ ام فالخب ) :م ءاضقلا همزل هغامد ءاملا لصوف قشنتسا
 .ندبلا حالص دوجول نهدلا هنذأ يف

 ةزمهلا دب :ش ( ةمآ وأ ) :م فوحلا غلبت يتلا ةنعطلا يهو :ش ( ةفئاج یواد ولو ) :م

 هسأر مأ تبرض اذإ اصعلاب هتبرض اذإ هتمآ نم همؤي همأو سأرلا مأ غلبت يتلا ةجشلا يهو ديدشتلابو

 . ةيضار ةشيعك مأ تاذ ىنعم ىلع ةمآ : ةجشلل ليق اغإو « غامدلا عمجت يتلا ةدلحجلا يهو

 :م ةمآلا ىلإ عجري :ش ( هغامد وأ ) :م ةفئاجلا ىلإ عجري :ش ( هفوج ىلإ لصي ءاودب ) :م
 يذلاو ) :م - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش (- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع رطفأ)

 نأل « بطرلا ءاودلا وه هفوج ىلإ لصي : هلوق نم دارملا نأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( بطرلا وه لصي
 «ءاهقفلا ةفحت»و «طوسبملا» يفاذك « عامجإلاب هموص دسفيال اًسباي ناك اذإ امأو « هيف فالخلا

 . ةياورلا رهاظ وهو « امهريغو

 «سبايلاو بطرلا نيب ةياورلا رهاظ يف قرف :-هللا همحر- يسخرسلا ةمئألا سمش لاق
 . هموص دسف هفوج ىلإ لصو سبايلا نأ ملع اذإ ىتح لوصولل ةربعلا نأ ىلع انخياشم رثكأو
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 نم سبايلا يف امك ىرخأ هعاستاو ةرم ذفنملا مامضنال لوصولاب نقيتلا مدعل رطفي ال:الافو

 ‹ فوجلا ىلإ لصيف لفسألا ىلإ ًاليم دادزيف ةحارجلا ةبوطر يقالت ءاودلا ةبوطر نأ هلو . ءاودلا

 يبأ دنع رطفي مل هليلحإ يف رطقأ ولو « اهمف دسنيف ةحارجلا ةبوطر فشني هنأل « سبايلا فالخب

 هيف برطضم -هللا همحر- دمحم لوقو .رطفی : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . ةفينح

r OM Iu 
يب قرف ال «سانجألا» يفو « دسفي ال لصي مل بطرلا نأ ملع اذإو

 اذإ [سبايلا]و بطرلا ن

 رطف فوجلا ىلإ الصو ٠ نب دمحم هرسف اذكه : لاق مث « هارطفي مل فوجلا ىلإ الصي مل اذإ وأ
  E OOO Oىلع ءان وهف

وج ىلإ لصي بطلا ناك نإ - مهنع هللا يضر - ةفبنح
 نیب -هللا همح ر  يرودقلا قرفي ملو هف

. 
يمج امهيف فالخلا ققح لب « بيرقتلا باتك يف سبايلاو بطرلا

 هيبحاصو ةفينح يبأ نيب اع

 لصاولا وه موصلل يفانملاو يلصألا ذفنلا يآ :ش ( لوصولاب نقيتلا مدعل رطفب ال :الاقو ) :م

 هعاستاو ةرم ذفنملا مامضنال ) :مندبلا يف ىلاعت هللا اهقلخ يتلا ةداتعملا قراخملا نم فوحجلا ىلإ

 الف لصي عستا اذإو ‹ نطابلا ىلإ ءيش هنم لصي ال ىوزناو مضنا اذإ ذفنملا نأ رهظ اذإ :ش ( ىرخأ

 ال امك يأ :ش ( ءاودلا نم سبايلا يف امك ) :م موصلا دسفي الف فوحلا ىلإ لصي الو كلذ نقيتي

نطابلا ىلإ لصي الف« كسمتسي هنأل سباي ءاودب هيوادت يف دسفي
 همحر -كلام لاق امهلوقبو «

 . -هللا

 دادزيف ةحارجلا ةبوطر يقالت ءاودلا ةبوطر نأ) : م هنع هللا يضر - ةفينح يبأل :ش ( هلو ) :م

 ‹ رهاظلا ببسلا ىلع مكحلا رادي رهاظ ببس هلو هسفن يف اًتطبم ناك ام نأل :ش ( لفسأ ىلإ اليم

بس هلو هيلع فقوي ال نطبم هنأ الإ « رطفلل بجوملا وه فوجلا ىلإ لوصولاو
 لوك وهو رهاظ ب

 اعئام ريصي اًبطر ءاودلا ناك اذإو « لفستلاو ردحتلا هعبط مئام لك نأل « ءًالئاس اًعئام ءاودلا

 . هلفستو هرادحناب :ش ( فوجلا ىلإ لصيف ):م لفسألا ىلإ ردحنيف هيلإ ةحارجلا ةبوطر مامضناب

 ىلإ ذفني الف ةحارجلا يف يأ :ش ( اهمف دسنيف ةحارجلا ةبوطر فشني هنأل سبايلا فالخب ) :م

 . لفسأ

 . - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ ضعبز دوادو روث وبأو دمحأو كلام لاق هبو

 هللا همحر -دمحم لوقو ) :م يعفاشلا لاق هبو :ش ( رطفي :-هللا همحر -فسوي وبآ لاقو ) : م

 همحر- ةفينح يبأ عم لصألا يف هلوق ركذ كلذلف « هجو ىلع رقتسم ريغ يأ :ش (هیف برطضم

 ىلإ ليلحإلا نم ذفنملا دوجو يف كش هنأ فسوي ىبأ أ عما هرصتخم)» ىف يواحطلا ركذو هللا

 . فقوتف فوجلا
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 «لوبلا هنم جرخبي اذهلو« اذفنم فوج نيبو هنيب نأ -هللا همحر- فسوي يبأ دنع عقو هنأكف

 نم سيل اذهو « هنم حشرتي لوبلاو لئاح امهنيب ةناثملا نأ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع عقوو

 نم هيف ال كلذ هل هرکیو «ین و ةروصرطفلا مدعل رطفي مل همفب اًتيش قاذ نمو . هقفلا باب

 دب هنم اهل ناك اذإ ماعطلا اهيبصل غضمت نأ ةأرملل هركيو « داسفلل موصلا ضيرعت

 ( هتیب نأ فسوي يبأ دنع عقو هنأكو ) :م هيف هرمع رخآ يف فقوت هنأ دمحم نع ةعامس نبا یورو

 يبأو ةفينح يبأ نيب فالخلا نأ ىلإ ةراشإ اذه :ش ( افنم فوجلا نيبو ) :م ليلحإلا نيب يأ :ش

 ةلئاح ةناثملاو « ذهنم فوحلاو ةناثملا نيب له هنأ ىلع ىنتبت ةلأسملا هذهو « - هللا همحر -فسوي

 ةناغملا ىلإ لوبلا لزني امنإو « امهنيب ذفنمال :لوقي ةفينح وبأف « ال مأ ركذلا ةبصقو فوجلا نيب

 ذفنملا نوكل يأ :ش (اذهلو ) :م ذفنمامهنيب :لوقي فسوي وبأو « [. . .] فوجلاك حيشرتلاب

 . ذفنملا نم :ش ( لوبلا هنم جرخب ) :م امهنيب

 :م ذفنملاو ليلحإلا نيب يأ :ش ( لئاح امهنيب ةناخملا نأ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع عقوو (:م

 فالخلا اذه سيل ينعي :ش ( هقفلا باب نم سيل اذهو ) :م ذفنملا نم يأ :ش ( هنم حشرتي لوبلاو )

 « ءامكحلا نم نادبألا حيرشت لهأ حالطصاب قلعتم وه لب « هقفلا بابب اقلعتم ةروصلا هذهل

 . هيف هلوق برطضاف هرمأ هيلع لكشأ هنأل دمحم فقوت كلذلف

 يف هنيع لاخدإ ريغ نم همفب ءيشلا ةفرعم قوذلا :ش ( رطفي مل همفب اًتيش قاذ نمو ) :م

 :م «هتلیسع يقوذت یتح ال» : لاق هنإف « هب صوصخج سيل هنأل مفلاب قوذلا ديق اغإو «هقلح

 « دوهعملا ذفنملا نم ءيش فوجلا ىلإ لصي مل هنألف ةروص امأ :ش ( ىنعمو ةروص رطفلا مدعل )

 يأ :ش (كلذ) :م مئاصلل يأ :ش ( هل هركيو ) :م هحلصي ام ندبلا ىلإ لصي مل هنألف ىنعم امأو

 ال هنأل :ش ( داسفلل موصلا ضيرعت نم ) :م قوذلا يف يأ :ش ( هيف امل ):م مفلاب ءيشلا قوذ

 هئيدرو هديج [ملعيل] ماعطلا وأ لسعلا قوذب سأب ال طيحملا» يفو . هفوج ىلإ لصي نأ نمؤي

 نباو لبنح نباو « يح نب نسحلا لاقو « «دنقرمس یواتف» يف ههرکو « هقذي مل یتم نبغي الیک
 ةأرملل سأب ال قلخلا ئيس جوزلا ناك نإ : مهضعب لاق ناخ يضاق ىواتف يفو < سأب ال : سیردإ
 . لفنلا نود ضرفلا موص يف ةهاركلا : ليقو « اهناسلب ةقرملا قوذت نأ

 غضملا نم ةأرملل ناك اذإ يآ :ش ( دب هنم اهل ناك اذإ ماعطلا اهيبصل غضمت نأ ةأرملل هركيو ) :م

 - سابع نبا نع انيورو :رذنملا نبا لاقو « كلذ وحنو اًبيلح تدجو نأب « جايتحا مدع يأ « دب
 كلامو « يعازوألا هركو < ماعطلا اهيبصل ةمئاصلا غضمت نأ سأب ال : لاق - امهنع هللا يضر

 يفو . ةهاركلا يروشلا قلطأ اذكو « لفطلل هغضمو « يرتشي نو خابطلل ىتح ماعطلا قوذ

 ملو هقلح يف همعط دجو نإ [. . . ] مفلا يف ءاودلا عضوو ماعطلا قوذ هركي ةيكلاملل «ةريخذلا»

 هقلح يف همعط دجو نإ «ينغملا يفو « ةعامجلل اًقالخ هراطفإ بهذملا رهاظف عالتبالاب نقيتي
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 ‹ اهدلو ىلع تفاخ اذإ رطفت نأ اهل نأ ىرت الأ ؛دلولل ةنايص ادب هنم دجت مل اذإ سأب الو انيب امل

 هنأل ؛ دسفي اًمئتلم نكي مل اذإ : ليقو « هفوج ىلإ لصي ال هنأل ؛ مئاصلا رطفي ال كلعلا غضمو

 هركي هنأ الإ ‹ تتفتي هنأل اًمثتلم ناك نإو « دسفي دوسأ ناك اذإ : ليقو هئازجأ ضعب هيلإ لصي

 نكت مل اذإ ةأرملل هركي الو . راطفإلاب مهتي هنألو ؛داسفلل موصلا ضيرعت نم هيف امل مئاصلل

 نهقح يف كاوسلا ماقم همايقل ةمئاص

 مل اذإ سأب الو ) :م . داسفلا ىلع موصلا ضيرعت نم هيف امل « هلوق ىلإ راشأ :ش ( انيب امل ) :م رطفأ

 قح نألو « ىلوأ غضملاف ‹ ةرورضلا دنع راطفإلا اهل حابي هنأل :ش ( دلولل ةنايص ادب هنم دجت

 زع هللاو «مدقم دبعلا قح نأل ءاضقلا وهو «لدب ىلإ توفي هللا قحو لدب ىلإ ال توفي يبصلا

 هلوقل حيضوت اذه :ش ( اهدلو ىلع تفاخ اذإ رطفت نأ اهل نأ ىرت الأ ) :م ةجاحلا نع نغتسم لجو

 امك ىلوأ غضملاف تماص اذإ دلولا ىلع اهفوخ دنع راطفإلا اهل ناك نإف « خلإ . . . سأب الو

 .انلق

 اكلع كلعي كلع ردصم وهف حتفلاب امأو ‹ غضيي يذلا نيعلا رسكب :ش ( كلعلا غضمو ) :م

 الو مفلا يف رودي ال هنأل يعفاشلا لاق هبو :ش ( هفوج ىلإ لصي ال هنأل مئاصلا رطفيال ) :م كال اذإ

 ىتح هريغ هغضم نإف «[. . .]احلصم يأ :ش ( اًمتلم نكي ملاذإ :ليقو ) :م فوحجملا ىلإ لصي

 نكي ملاذإ هنأل :ش (هئازجأ ضعب ) :م هفوج ىلإ يأ :ش ( هيلإ لصي هنأل دسفي ) :م هؤازجأ تمضنا

 ىلإ لصيو بوذي دوسألا نأل :ش ( هدسفي دوسأ ):م كلعلا يأ :ش ( ناك اذإ :ليقو ) :م

 يأ « هلبق اب لصاو :ش ( اًمشتلم ناک نإو ) :م هرطفی ال الم ضیبأ ناک اذإو « ءيش هنم هفوج

 . قلحلا ىلإ ءيش هنم لخديف :ش ( تتفتي هنأل ) :م اًمئتلم ناك ولو دسفي دوسلا

 نم هيف امل ) :م رطفي ال كلعلا غضم نمو : هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( مئاصلل هركي هنآ الإ ) :م

 ىلع يأ هموصل اًضرعم نوكيف « نطابلا ىلإ هنم ءيش لوصو مهوتي هنأل :ش ( داسفلل ضيرعتلا

 نم هآر نم نأل - راطفإلا مهوي هنألو - خسنلا ضعب يفو :ش ( راطفإلاب مهتي هنألو ) :م داسفلا

 ناك نإو « هراكنإ بولقلا ىلإ قبس امو كايإ :- هنع هللا يضر - يلع لاقو « رطفم هنأ نظي ديعب
 يف هركذ « شطعيو مفلا ففجي هنأل ههركأ : -هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو « هراذتعا كدنع

 راشأو « «طوسبملا» يف هركذ < لكألا يهتشيو ماعطلا مضهيو ةدعملا غبدي نكل « هنع «بيذهتلا»

 نم الإ هكرت لاجرلل بحتسي نكلو « مئاصلا ريغل كلعلا هركي ال هنأ ىلإ «ريغصلا عماجللا» يف

 . رخب همف يف نوكي نأ لثم رذع

 يف كاوسلا ماقم ) :م كلعلا مايقل يأ :ش ( همايقل ةمئاص نكت ملاذإ ةأرملل هركي الو ) :م

 لاق اغنإو : يكاكلا لاقو « كاوسلاك ةثللا دشيو نانسألا يقني هغضمو نهنانسأ فعضل :ش (نهقح
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 الو ‹ ءاسنلاب هبشتلا نم هيف ال بحتسي ال : ليقو « ةلع نم نكي مل اذإ ليق ام ىلع لاجرلل هركيو

 يبنلا بدن دقو موصلا تاروظحم نم سيل وهو « قافترا عون هنأال براشلا نهدو لحکكلاب سأب

 ءاروشاع موي لاحتكالا ىلإ ةي

 يأ :ش ( هركيو) :م نينجلا لازه ثروي كلعلا غضم نأل هبشتلا عضوم نكي مل نإو « هركي الو
 نم) :م كلعلا يأ :ش ( نكي ملاذإ ) :م مالسإلا رخف هركذ :ش ( ليق ام ىلع لاجرلل ) :م كلعلا
 :ليقو) :م ديفي ال امم لاغتشا ةلعلا مدع دنع هب لاغتشالا نأل « همف يف ةلع لجأ نم يأ :ش ( ةلع
 هبشت نع يهنلا درو دقو :ش ( ءاسنلاب هبشتلا نم هيف امل ) :م لاجرلل كلعلا يأ :ش ( بحتسي ال
 . ءاسنلاب لاجرلا

 . رارکت بحتسی الو هلوقف هرکیو « هلبق رکذ دق : تلق ناف
 ءيشلا نوكي نأ زوجي هنأل قرف امهنيب لب كلذك سيلو « امهنيب قرف ال مهضعب لاق : تلق

 . حابملا رمألا يف دوعقلاو مايقلاو يشملا يف تاحابملاك هوركم ريغو بحتسم ريغ

 ارصن رصني رصن لثم الحك لحكي لح نم ردصم فاکلا حتفب :ش ( لحکلاب سب الو ) :م
 :ش ( براشلا نهدو ) :م ىلوأ لوألاو « لاحتكالا ىنعمب اًمسا نوكيف مضلاب نوكي نأ زوجيو
 دحاو لك يأ :ش ( هنأل ) :م ناهدالا ىنعمب نوكيف « ىلوأ لادلا حتفو ناهجولا هيف زوجي كلذك

 عون هنأل امهب سأب الف موصلا اعني ملاذإف « موصلا تاعونمم نم [سيل] نهدلاو لحكلا نم
 مل :ش ( ءاروشاع موي لاحتكالا ىلإ يب يبنلا بدن دقو ء[ موصلا تاروظحم نم سيل وهو] قافترا
 : «هحرش »يف لاق يجورسلا نأ ريغ ءاروشاع موي لاحتكالا ثيدح ركذ ىلإ حارشلا رثكأ ضرعتي

 بتك نم تملع يف هيف لاحتكالا ىلإ بدنلا دري ملو حص دق ءاروشاع موص ىلإ بدنلا
 -هنع هللا يضر- دوعسم نبا نع -هللا همحر -يسخرسلا ةمئألا سمش ىور : لاق مث «ثيدحلا
 الحك ناتءولم هانيعو - اهنع هللا يضر -ةملس مأ تيب نم ءاروشاع موي جرح ةي يبنلا نأ
 . ىهتنا « ةملس مأ هتلحك

 نع كاحضلا نع ربيوج قيرط نم «نايإلا بعش» يف-هنع هللا يضر -يقهيبلا ىور : تلق

 مل ءاروشاع موي دمثإلاب لحتكا نم»: ب هللا لوسر لاق لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا
 ‹هقیرط نمو « سابع نبا قلي مل كاحضلاو فيعض ربيوجف فيعض هدانسإ : لاق مث ٠٠ ادبآ دمري
 - نيسحلا ةلتق هعضو اعوضوم اًنيدح هيف مكاحلا نع لقنو « !تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا ىور
 . یهتنا - هنع هللا يضر

 نبا قلي مل كاحضلا امأو « كورتم :دمحأ لاقو « ءيشب سيل : نيعم نبا هيف لاق « ربيوجو
 « ةرسيم نب كلملا دبع نع ةبعش نع دواد وبأ انثدح « «هفنصم »يف ةبيش يبأ نبا ىورف سابع
 . ريسفتلا هنع ذخأف ريبج نب ديعس يقل اغإ سابع نبا كاحضلا قلي مل : لاق
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 هيف موصلا ىلإو

 كاحضلا تلاأس : لاق سان ينربخأ : لاق ةبعش نع دواد يبأ نع اًضيأ ةبيش يبأ نبا ىورو

 يبأ نع جرعألا نع هيبأ نع دانزلا يبأ نبا قيرط نم «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا ىورو
 ةنسلا كلت هنيع دمرت مل ءاروشاع موي لحتكا نم» : ةي هللا لوسر لاق - هنع هللا يضر -ةريره

 . تاقثلا ثيداحأ يف هيلع [. . .] ليضفت ىلإ بسني نم هلاجر يفو : لاقو ؛اهلك

 نم ادحأ تيأر امف نآلا هانركذ يذلا دوعسم نبا نع ةمئألا سمش ثڈ هاور يذلا ثيدحلا امأو

 هز نب دعس اتفرج ةماسآ يآ نی ترا ءاور ثیدحا اغار دومسم نبا نع هرکذ نشل اذه لعأ

 - هنع هللا يضر - بلاط يبآ نب يلع نع هدج نع هيبأ نع يلع نب دمحم نع دلاخ نب ورمع نع
 نأ الب يبنلا انرظتنا: لاق- -اهنع هللا يضر -رمع نبا نع عفان نع تباث يبأ نبا ثيدح نمو

 نيز انخيش لاق « الحك هنیع تألمو هتلحک دقو ةملس مأ تيب نم جرخف انيلإ ناضمر يف جرخي

 يف ناضمر يف ناك هلعلو « طقف ناضمر يف ركذ اغنإ مئاصلل لحكلا يف حيرصب سيل اذه : نيدلا

 . ليللا

 نب ىلعألا دبع انثدح « مئاصلل لحكلا يف ف ءاجام باب »: - هللا همحر - يذمرتلا لاقو

 ىلإ لجر ءاج : لاق - هنع هللا يضر - سنأ نع ةكتاع وبأ انثدح ةيطع نب نسحلا انثدح لصاو

 [سنأ ]ثيدح : يذمرتلا لاق مث معنا :لاق ؟ مئاص انأو لحتكأف ينيع تكتشا : لاق الب يبنلا

 لاق «فعضي ةكتاع وبأو « ءيش بابلا اذه يف اي يبنلا نع حصي الو يوقلاب هدانسإ سيل

 ‹ ةقثب سيل : يئاسنلا لاقو « ثيدحلا بهاذ : يزارلا متاح وبأ لاقو « ثيدحلا ركنم هيف يراخبلا

 يدع نبا ىورو « فيرط نب ناملس ليقو « ناميلس : ليقو ناملس نب فيرط ةكتاع يبأ مساو

 دبع نب دمحم نع يلع نب نابح ةياور نم ريبكلا يف يناربطلاو هقيرط نم يقهيبلاو «لماكلا» يف
 «اذهدمحمو «مئاص وهو دمڻإلاب لحتکي ناک وي يبنإا نأ هدج نع هيبأ نع عفار يبأ نب هللا

 . ءيشب هثيدح سيل :نيعم نبا لاقو « ثیدحلا ركنم : هيف يراخبلا لاق

 هللا يضر - ةشئاع نع هيب نع ةورع نب ماشه نع يديبزلا ةيقب ةياور نم ةجام نبا ىورو
 يديبزلا [دعس يبأ] نب ديعس وه اذه يديبزلاو مئاص وهو ةي هللا لوسر لحتكا : تلاق - اهنع

 همحر-نيدلا نيز انخيش لاقو . هيلع عباتي ال اب درفني ةيقب خويش ليهاجم نم وه: يذمرتلا لاق
 . بيطخلاو ينطقرادلاو يدع نبا هفعض .فعضلاب روهشم لب لوهجمب سيل :-هللا

 يراخبلا ىور امل ءاروشاع موي يف موصلا ىلإ اًسضيأ بدنو يأ :ش ( هيف موصلا ىلإو ) :م

 موي ملسأ نم ًالجر ةَ هللا لوسر ثعب :لاق -هنع هللا يضر -عوكألا نب ةملس نع ملسمو

 مصيلف لكأ نكي مل نمو « هموي ةيقب مصيلف مصي مل ناك نم» : سانلا يف نذؤي نأ هرمأف ءاروشاع
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 نكي مل اذإ براشلا نهد نسحتسيو ةنيزلا نود يوادتلا هب دصق اذإ لاجرلل لاحتكالاب سأب الو

 ةنيزلا هدصق نم

 لوسر ناك : لاق - هنع هللا يضر - ةرمس نب رباج نع ملسم ىورو . «ءاروشاع موي مويلا نإف

 ثيداحأ هيف يورو ثيدحلا . . . هدنع اندهاعتيو هيلع انثحيو ءاروشاع موي مايصب انرمأيذايي هللا
 . ةريثك

 لاقو « ءاسنلل ةنيزلا نأل :ش ( ةنيزلا نود يوادتلا هب دصق اذإ لاجرلل لاحتكالاب سأب الو ) :م

 امأف « يوادتلا هب دصق اذإ حابم دوسألا لحكلاب لجرلا لاحتكا ينعي : - هللا همحر - يزارتألا
 لاقو« دوسألا الإ لحكلا سيلو « دوسألاب لحكلا ديق ةدئافام ردأ مل : تلق . الف ةنيزلا

 . ةنيزلا نود يوادتلا دصقل هريغو موصلا يف لاجرلل لاحتكالاب سأب الو : يجورسلا

 « مئاصلل لحكلا ةهارك ىلإ قاحسإو دمحأو كرابملا نباو يروثلا بهذف هيف اوفلتخا : تلق

 دجو ءاوس « هب رطفي ال هنأو ةهارك الب هزاوج يف - هللا همحر - يعفاشلا نع رذنملا نبا ىكحو

 يعخنلاو يرصبلا نسحلاو ءاطع نع يور اذكو : نيدلا نيز انخيش لاقو « ال مأ هقلح يف همعط

 دمحأو كلام نع يكحو . هنع هللا يضر - روث يبأو - هنع هللا يضر - ةفينح يبآو يعازوألاو

 نباو رمتعملا نب ناميلسو يميتلا ناميلس نع اًضيأ يكحو « رطفأ قلحلا يف همعط دجو اذإ هنأ

 . ربصلاب هركيو دمثإلاب زوجي : ةداتق لاقو «هموص هب لطبي : اولاق مهنأ ىليل يبأ نباو ةمربش
 نمآدحأ تيأر ام :لاق شمعألا نع دواد يبأ «ننس» يفو « هركي : قاحسإو يروثلا لاقو

 هب سأب ال هغامد وأ هقلح يف لحكلا معط دجو ول ىبتجملا يفو « مئاصلل لحكلا هركي انباحصأ

 ولو « عامجإلاب ةربتعم ريغ اهنإف رانلا ناخدو ءاذغلا ةحئارو موثلاو دوعلاو كسملا ةحئار لوخدل
 . رثكألا دنع دسفي ال هقازب يف هنولو « لحكلا رثآ ىأرو قزب

 . اذه دعب ايناث هركذ ةدئاف امف بابلا اذه يف ةرم لاحتكالا ركذ دق : تلق نإف

 مدع لوألا نم دافتسي هنإف « ةدئاف عضوم لكل انلق « 'ةياهنلا »نم اذخأ يكاكلا لاق : تلق
 رطفم ريغ وهو « مئاصلل اهوركم ءيشلا نوكي نأ زوجي لب ةهاركلا مدع هنم مزلي الو « هب رطفلا
 ءاسنلاو لاجرلا نيب همكح فلتخي دق مث « هوركم هنأ ملعي ةلأسملا هذهو « هناسلب اًتيش قاذ اذإ امك

 عم « ةنيزلا ريغ اًتيش لجرلا دصق اذإ ناقرتفي ال امهنأ ةيناثلا ةلأسملاب ةلأسملا ]ملعف « كلعلا يف امك
 . ىواتفلا لئاسم نم كلاثلاو « يرودقلا لئاسم نم كلذو ء«ريغصلا عماحجلا» صاوخ نم اذه نأ

 اذإ هدسج وأ هسأر نهد نم ردصم اَعطق لادلا حتفب اذكه :ش ( براشلا نهد نسحتسيو ) م
 لصأ -هللا همحر-مالسإلا رخف لاق :ش ( ةنيزلا هدصق نم نكي مل اذإ ) :م لادلا مضب نهدلاب هالط

 نكي ملف ىنعم الو ةروص ال ةوهش براشلا نهد يف سيلو « ةوهشلا نع فك موصلا نأ كلذ

 مرحي هنإف « مارحإلا فالخب ثعشلا هب بجي الو قافترالا موصلاب مرحي سيلو موصلاب اروظحم
۷۱ 



 ةضبقلا وهو نونسملا ردقب تناك اذإ ةيحللا ليوطتل لعفي الو « باضخللا لمع لمعي هنأل

 تءاج كلذبو هجولا رعش نهد نسحتسي هنأ ىلعاذه لد دقو يزارتألا لاقو « براشلا نهد هب

 نهد ناحتساب تءاج يتلا ةنسلا : تلق . ىهتنا باضخلا لمع لمعي هنأو ةي هللا لوسر نع ةنسلا

 نب ديز نع رمعم نع قازرلا دبع انثدح لاق ىسوم نب ىيحي انثدح «يذمرتلا هاور هجولا رعش
 تيزلا اولك : يَ هللا لوسر لاق : لاق- هنع هللا يضر- باطخل ا نب رمع نأ هيبأ نع ملسأ

 . (ةكرابم ةرجش نم هنإف « هباونهداو

 تءاج يتلا ةنسلاو «هئاضعأ نم هريغو هجولا رعش نهد لمشي «هب اونهدا» :هلوقو

 لاق طايخلا دلاخ نب دامح انثدح لاق عينم نب دمحأ انثدح لاق « اًضيأ يذمرتلا هاور ام باضخلاب

 ام : تلاق ءب يبنلا مدخت تناكو هتدج نع هللا ديبع نب يلع نع عفار يبأ لآل ىلوم دياف انثدح

 . ءانحلا اهيلع عضأ نأ ةي هللا لوسر ينرمأ الإ ةبكن الو ةحرق ةي هللا لوسرل نوكي ناك

 باضحلا لمع لمعي براشلا رعش نهد نأل يأ :ش ( باضخلا لمع لمعي هنأل ) :م

 نع هانيور ام هيلع لدي ىرخأ ةجاحل لب ةنيزلا دصقل نكي ملاذإ نكلو ةنسلا تءاج باضخلابو

 لجأل هباضخ تلق . برحلا لجألو ءاسنلا لجأل باضخل اب سأب ال ؛طوسبملا» يفو « يذمرتلا

 . ىفخيال ام ىلع ةنيزلا نع ولخي ال ءاسنلا

):eردقب ) :م ةيحللا يأ :ش ( تناك اذإ ةيحللا ليوطتل ):م نهدلا يأ :ش ( لعفيالو  

 امو « اندنع ةضبقلا ردقب ةيحللا لوط : يكاكلا لاقو « فاقلا مضب :ش ( ةضبقلا وهو نونسمل

 ىسيع وبأ هدروأ اهلوط نم ذخأي ناك هنأ ةَ هللا لوسر نع يور اذکه هعطق بجي كلذ ىلع داز

 . (هعماج)» ىف

 نب ورمع ثيدح نم هجرخأ اهلوطو اهضرع نم هتيحل نم ذخأي ناك يذمرتلا ظفل : تلق
 . بيرغ ثیدح اذه : لاقو « ثيدحلا . . . ذخأي ناك هي ىبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش

 هيف نارثأ ءاج معن ‹ ةضبقلا ةي يبنلا هذخأي ناك يذلا نأ ىلع لدي ال اذه : تلق

 ملاس نب ناورم ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأ هاور - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع :امهدحأ

 هركذو «فكلا ىلع داز ام عطقيف هتيحل ىلع ضبقي -هنع هللا يضر- رمع نبا تيأر : لاق . عنقملا

 ىلع داز ام عطقيل هتيحل ىلع ضبقي رمع نبا تيأر : ملاس نب ناورم قیرط نم يئاسنلاو (۲۳۵۷) دواد وبآ (۱)

 ةبيش يبأ نبا هجرخأو .هذخأ لضف امف ‹ هتي ىلع ضبق رمتعا وأ جح اذإ رمع نبا ناك : يراخبلا يفو فكلا

 . نييباحصلا نيذه لعف نم اذهو «هوحن ةريره يبأ نع ةبيش يبأ نبا ىورو . نسحلا نب دمحمو دعس نباو

 نبا نع نيحيحصلا يفو . ملسم هجرخأ ««ىحللا اوفعأو براوشلا اوفحأ» : اعوفرم ةريره يبأ ثيدح هضراعي

 فالخب ءهبراق ام وأ لاصئتسالا ىلع يهنلا لمحب عمجلا نكييو «ىحللا اوفعأو براوشلا اوذخ» :ًاعوفرم رمع

 . هاور يذلا وه كلذ لعف يذلا نأ اميف الو ءروكذملا ذخألا
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 مئاصلل يشعلاو ةادغلاب بطرلا كاوسلاب سأب الو

 امف هتيحل ىلع ضبق رمتعا وأ جح اذإ -امهنع هللا يضر- رمع نبا ناكو : لاقف ءاًقيلعت يراخبلا

 .هاور لاقي الو ‹ هرکذ اذه لثم يف لاقي اغإو «يراخبلا هاور لاق نم لهجو «هذخأ لضف

 ةريره وبأ ناك : لاق ةعرز ىبأ ثيدح نم ةبيش ىبأ نبا هجرخأ ةريره ىبأ نع : رخآلاو

 هللا يضر - رمع نبا ثيدح اذه ضراعي نكلو « ةضبقلا نع لضف ام ذخأيف هتي ىلع ضبقي

 نأ نكيو ملسمو يراخبلا هجرخأ «« ىحللا اوفعأو براشلا اوفحأ :١ لاق ةَ يبنلا نع -هنع

 يف ءاج ام هيلع ليلدلاو « سوجلملا هلعفي امك اهلك قلحت ال نأ ىحللا] ءافعإب دارملا نأ هنع باجي
 ‹ ىحللا اوفعاو براوشلا اوزج» : ةي هللا لوسر لاق لاق « ةريره يبأ ةياور [نم ملسم ةياور

 . « ًالصأ اًئيش اهنم نوذخأب الو مهبراوش نوكرتيو مهاحل نوقلحي اوناك سوجلا نإف « سوجملا اوفلاخ

 صقلاو « ربكتو فثكت ىتح اهكرتي: مهضعب لاق ةيحللا ءافعإ يف فلتخا «طيحملا» يفو

 سآب الو ‹ تلاط اذإ ةيحللا فارطأ ذخأو بيشلا فتنب سأب الو « اهعطق ةضبق ىلع داز امف ةنس

 . نيئنخملا هبشي مل ام ههجو رعشو هبجاح نم ذخألاب

 ةادغلاب ):م كاوسلا لامعتسا مئاصلل سأب ال يأ :ش ( بطرلا كاوسلاب سأب الو ) :م

 « ىلوأ سبايلابف هب سأب الف بطرلاب ناك اذإو « هرخآو راهنلا لوأ يف ينعي :ش ( مئاصلل ]يشعلاو

 ءا اب بطرلاب سأب ال ؛ريغصلا عماجلا» ظفلو « لولبم ريغ وأ ءاملاب الولبم ناك اذإ كلذكو
 .[يشعلاو ةادخلاب ةضيرفلا يف « مئاصلل

 « بطرلا كاوسلاب كاتسي نأ سأب ال هنأ لوصألا يف ركذ دمحم نأ ملعا : يكاكلا لاقو

 ءام اب وأ هقيرب هنأ ركذ الو « راجشألا يف نوكت يتلا ةيلصألا ةبوطرلاب وأ ءاملاب هتبوطر نأ ركذي ملو

 هركيف ءاملاب ناك اذإ امأ « هب سأب ال قيرلاب ابطر ناك اذإ : لوق نأ لئاقل ناكل «عماجل ا »ةياور الولف

 فسوي وبأ هلاق اب ربتعي الو لاكشإ كلذ نأل وأ ءاملاب انهاه صن الو ٠ ىمحلا لوح موحلا نم هيف امل

 رثكأ ةضمضلملا دعب ةبوطرلا نم ىقبي ام نأل « مفلا يف ءاملا لاخدإ نم هيف ال لولبملاب هركي هنأ وهو

 . كاوسلا دعب ىقبي ام

 هلسغي مث اهقيرب كاوسلا لبب اهنع هللا يضر ةشئاع رمأي ناك هنأ ايب يبنلا نع يور دقو

 يف هنع هللا يضر - دمحم طرش : مالسإلا خيش لاقو « «ةيريهظلا دئاوفلا» يف اذك « اضوتيو

 الاطبإ ضرفلا موصلا دارأ :ليقو « هركيف الإو ةبوتكملل أضوت اذإ هدارم ليق ةضيرفلا باتكلا

 دعب ضرفلا يف كاوسلا هركي لاق هنإف كلام نع يورملا وهو « ضرفلا يف هركي هنأ معز نم لوقل
 ةحئار رهظت نأ نمؤي ال كاوسلا كرت ولو « ءافخإلا لفاونلا ىف بحتسملا نأل « لفنلا نود لاوزلا

 .اهلك لاوحألا يف سأب ال اندنعو ضرفلا ءوضولا دارأ ليقو « مئاص هنأ سانلل رهظيف همف [ نم]
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 لاقو ‹ضرفلا يف هركيو « لفنلا يف لاوزلا دعب هركي ال : - هنع هللا يضر - دمحأ لاقو

 داسفلا ىلع موصلا ضيرعت نم هيف امل يشعلاو ةادغلاب بطرلا كاوسلا هركي - هللا همحر - كلام

 ‹ هنع روهشملا يف هركي ال كلام نع «زيجولا حرش»يف ركذ نكلو « ةبوطرلا لوخد ببسبو

 اوكاتساف متمص اذإ لاق» : ي يبنلا نأ نابح ىور ال دمحأ نع ةياور وهو لاوزلا دعب هركي اندنعو

 « «ةمايقلا موي هينيع نيب ارون اتناك الإ هاتفش سبيت مئاص نم سيل هنإف « يشعلاب اوكاتست الو « ةادغلاب

 . يكاكلا مالك انه ىلإ« كلذ لثم اعوفرم هنع هللا يضر يلع نعو

 يناربطلا هاور نابح ثيدحو « هرخآ ىلإ . . . رمأي ناك ةي يبنلا نأ يور دقو: هلوقو

 نب ورمع نع راصقلا رمع يبأ ناسيك ثيدح يف هقيرط نم -هللا همحر - يقهيبلاو ينطقرادلاو

 لاقو يجاسلاو نيعم نبا هفعض رمع وبأ ناسيكو « خلإ . . يب يبنلا نع نابح نع نمحرلا دبع

 . يوقلاب سيل : ينطقرادلا

 ةتس ىلع مئاصلل كاوسلا مكح يف ءاملعلا فلتحخا :«يذمرتلا حرش» يف انخيش لاقو

 : لاوقأ

 ميهاربإ لوق وهو « بطر وأ سبايب هدعبو لاوزلا لبق اًملطم مئاصلل هب سأب ال هنأ : لوألا

 نباو يعازوألاو يروثلاو هباحصأو -هنع هللا يضر - ةفينح يبأو نيريس نب دمحمو يعخنلا

 نعاًضيأ كلذ يورو « مئاصلل بطرلا كاوسلاب سأب ال هنأ رمع نباو يلع نع ىوريو «ةيلع

 . ءاطعو ريبج نب دیعسو دهاجم

 - يعفاشلا لوق وهو « سباي وأ بطرب هلبق هبابحتساو لاوزلا دعب مئاصلل هتهارك : يناثلا
 دعب كاوسلا ةهارك - هنع هللا يضر - يلع نع يورو < روث يبأو هيلوق حصأ يف - هللا همحر

 . يناربطلا هاور « لاوزلا

 . - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ىوري « طقف رصعلا دعب هتهارك : ثلاثلا

 هركي الو «لاوزلا دعب ضئارفلا يف هركيف « لفنلا موصو ضرفلا موص نيب ةقرفتلا : عبارلا

 هاكحو « لبنح نب دمحأ نع انباحصأ نم هريغو يدوعسملا هاكح « ءايرلا نع دعبأ هنأل لفنلا يف

 . نيسح يضاقلا نع - هللا همحر - ةيعفاشلا نم« دمتعملا »بحاص

 لوق وهو هرخآ وأ راهنلا لوأ ءاوس هريغ نود بطرلا كارسلاب مئاصلل هركي هنأ : سماخلا
 . هباحصأو كلام

 دمحأ لوق وهو  اًقلطم بطرلا ةهاركو اًقلطم لاوزلا دعب مئاصلل هتهارك : سداسلا

 . هیوهار نب قاحسإو
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 هيف امل يشعلاب هركي : يعفاشلا لاقو . لصف ريغ نم «كاوسلا مئاصلا لالخ ريخ ١ : يي هلوقل

 ‹« ءافخإلا هب قيلألاو ءةدابعلا رثأ وه : انلق .ديهشلا مد هباشف فولخلا وهو دومحملا رثألا ةلازإ نم

 . انيور امل ءاملاب لولبملا نيبو رضخألا بطرلا نيب قرف الو « ملظلا رثآ هنأل ديهشلا مد فالخب

 ثيدحلا اذه :ش ( كاوسلا مئاصلا لالخ ريخ ) :م يب يبنلا لوقل يأ :ش ( ةي هلوقل ) :م

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع قورسم نع يبعشلا نع دلاجم ثيدح نم «هننس» يف ةجام نبا هاور

 عمج ةمجعلا ءاخلا رسكب لالخلاو« كاوسلا مئاصلا لالخ ريخ نم» : هللا لوسر لاق تلاق

 مل اًقلطم ثيدحلا ينعي :ش ( لصف ريغ نم ):م :يرهوجلا لاقو « ةلصخلا يهو حتفلاب ةلخ

 . هوركم ءاملاب بطرلا نأ هللا همحر - فسوي وبأ لاق ام هب يفتنيو لاحو لاح نيب هيف لصفي

 :م لاوزلا دعب وهو يشعلاب مئاصلل كاوسلا هركي يأ :ش ( يشعلاب هركي :يعفاشلا لاقو ) :م

 :فولخلاو :ش (فولخلا وهو دومحللا رثألا ةلازإ نم ):م يشعلاب كاوسلا نأل يأ :ش ( هيف نأل)

 نإ :«ثيدحلا بيرغ حرش)» يف يباطخلا لاق « ريغ ال مضلاب يزارتألا لاق « ةمجعملا ءاخلا مضب

 اًقولخ فلخي هيف فلخ ردصم ءاخلا مضب فرظ وه امنإو « ءاخلا حتفب نولوقي ثيدحلا باحصأ

 « ًاطخ ءاخلا حتف : يجورسلا لاقو « فلخلا مهدعب يذلا وهف ءاخلا حتفب فولخل ا امأف « ريغت اذإ

 نإف ءادهشلا مد فولخلا هباشف يأ :ش (ديهشلا مد هباشف ) :م ناتغل امه : يقانغسلا لاقو : تلق

 دنع مئاصلا مف فولخ-: يب هلوق يفف فولخلا يف امأ « بيطلاب فصو ةدابع رثأ امهنم دحاو لك

 امو .«كسملا حير حيرلاو مدلا نول نوللا : اب هلوقف ديهشلا مد امو . «كسملا حير نم بيطأ هللا

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ثيح « ديهشلا مد يف امك ءاقبتسالا هليبسف هللا دنع ادومحم نوكي

 . « مهئامدو مهمولکب مهولمز»

 :ش ( ءافخإلا هب قئاللاو ) :م ةدابعلا رثأ مئاصلا مف فولخ يأ :ش ( ةدابعلا رثأ وه :انلق ) :م

 ىقبيف :ش ( ملظلا رثأ هنإف « ديهشلا مد فالخب ) :م ءايرلا نع ارارف ءافخإإلا ةدابعلا رثأب قئاللا يأ

 . دهاشلا ىلإ ةجاح الف هبر نيبو هنيبف موصلا امأف « ةمايقلا موي همصحخ ىلع هل اديهش نويل هيلع

 همحر -فسوي يبأ لوقل يفن اذه :ش ( ءاملاب لولبملا نيبو رضخألا بطرلا نيب قرف الو ) :م

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هب دارأ :ش ( اتيور امل ) :م ءاملاب ًالولبم ناك اذإ هركي لاق ثيح -هللا
 . بيرق نع رم دقو ‹ «كاوسلا مئاصلا لالخ ريخ»



 لصف
 رطفأ هضرم دادزا ماص نإ فاخف « ناضمر يف اًضيرم ناک نمو

 ( لصف ) :م

 ءزجلا ىف الإ نوكي ال بارعإلانأل « اذكه انردق اذإ الإ فرعي الو « لصفاذه يأ :ش

 ةحيبملا راذعألا هوجو نايب يف دوجوملا لصفلا اذه يف عرش موصلا لئاسم نم غرف الو « بكرلا

 . موصلا يف رطفلل

 ولحیو هب لوزي ینعم ضرملاو ‹ ناضمر رهش يف يأ :ش ( ناضمر يف اًضيرم ناک نمو ) :م
 . عبرألا عابطلا راذتعا يحلا ندب يف هل

 . اًضيرم ناک نمو - هلوق يف واولا هذه ام : تلق نإف

 ركذي مل يذلا مالكلا لوأ يف ركذت يتلا واولا هذه نأ رابكلا ةذتاسألا نم تعمس : تلق

 :ش ( رطفأ هضرم دادزا ماص نإ فاخف ) :م اذه ةاحنلا ركذي ملو « حاتفتسالا واو ىمست هلبق ءيش

 ةحابإ بجوي ال ضرملا نإ مالسإلا رخف لاقو « راطفإلا حيبي ال ضرملا درجم نأ ىلإ ريشي اذه
 . ءاملعلا ةماع عامجإب ةقشملا ةلعل لب «هسفنب راطفإلا

 ةيآلا انلق ءاذكه نيريس نبا نع يكحو . ةيآلا رهاظل هسفنب ةحابإلا بجوي وأ لاقو

 ديري الو رسيلا مكب هللا ديري # : ىلاعت هلوق ليلدب «موصلاب ةقشملا بجوي ضرم ىلع ةلومحم
 فالخب ةقشم نع ولخي ال هنأل ةحابإلا بجوي هنإف رفا امأ ۱۸١] : ةرقبلا] € رسعلا مكب

 هرضي ضرم لك انلقف «لصفلا بجوف اهبجوي ال امو « ةقشملا بجويام : ناعون هنإف ٠ ضرملا

 . كالهلا فوخك رطفلل اًصخرم ضرملا دايدزا فوخ ناكو « الف ال امو « ةحابإلا بجوي موصلا

 لاقو « قذاح بيبط لوقب وأ هداهتجابامإ كلذ ةفرعم قيرط يبوبحللا مامإلا ركذو

 موصلا هعم قشي ال فيفخف :ةعبس ماسقأ ىلع ضرملا مث « طرش بيبطلا مالسإ : يضاقلا

 ديزي ال قاشو «هب دیزی قاشو «موصلاب ديزي ال قاشو « دقعنی الو هنم قشی ال فیفخو «دقعنیو

 « هب ضرما ىشخي حيحصو «هلوط ىشخي قاشو « ىرحخأ ةلع موصلا عم ثدحي نكلو « هب
 سماخلاو عبارلاو « ريختي ثلاثلاو ءرطفي الف موصلا هرضي ال يذلا حيحصلاك يناثلاو لوألاف

 ىشخت يذلا ضرملاك هب ضرملا ىشخي يذلا حيحصلا ىلع مهأزجأ اوماص نإو « رطفي سداسلاو
 . ةلبانحلل «ينغملا»يف ريخألا عرفلااذهو « هتدايز

 فاخي ام رطفلا حيبي يذلا ضرملا «ةريخذلا» يفو ٠ ضرملا فوحخ ربتعي ال “ينانيغرملا» يفو

 تعقو هيلإو « فاك ضرما دايدزا فوخ «مئادبلا»و «طيحملا »يفو . ضرملا ةدايز وأ توملا هنم

 يبأ نعو « رطفأ ةديدش ىمح وأ ءانعو اًعجو دادزي رطفي مل نإ« ريغصلا عماجملا» يف ةراشإلا
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 امك وضعلا تاوف وأ كالهلا فوخ ربتعي وهو . رطفي ال : - هللا همحر - ىعفاشلا لاقو . ىضقو

 هنع زارتحالا بجيف كالهلا ىلإ يضفي دق هدادنماو ضرملا ةدايز نإ: لوقن نحنو. مميتلا يف ربتعي

 . لضفأ هموصف موصلاب رضتسي ال ارفاسم ناک نإو

 . راطفإلا هل زوجي ادعاق ءادألا هل زوجي ناك اذإ - هنع هللا يضر - ةفينح

 4رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اًضيرم مكنم ناك نمف : یلاعت هلوقل :ش ( یضقو (:م

 . [ ۱۸۴٤ : ةرقبلا]

 :ش ( وهو ) :م ضرملا دايدزا فوحخ دنع ينعي :ش ( رطفي ال :- هللا همحر-يعفاشلا لاقو ) :م

 فاخي يأ :ش ( وضعلا تاوف وأ هسفن ىلع كالهلا فوخ ربتعب ) :م - هللا همحر - يعفاشلا يأ

 ءاملا لامعتسا كرت هدنع زوجي ال ينعي :ش ( ممیتلا يف ربتعي امك ) :م هئاضعأ نم وضع تاوف

 مميتلا هل زوجي اندنعو مميتلا هل زوجي ذئنيحف « هنم وضع وأ هسفن ىلع فاخ اذإ الإ ضيرملل

 . ضرملا ةدايز درجمب

 نع يأ :ش ( هنع زارتحالا بجيف كالهلا ىلإ يضفي دق هدادتماو ضرملا ةدايز نإ لوقن نحنو ) :م

 مامإلا يضاقلا لئس « رطفي له قاب فعضلا نكل ضرملا نم ءىرب ولف ‹ كالهلا ىلإ ءاضفإلا

 ءيشب سيل فوخلا لاق «ماص ول ضرملا دوعي نأ فاح ولف « فعضلا ال ضرملا حيبملاو « ال لاقف

 يفو ‹ تضقو ترطفأ تفاخف لسغلاو زبخلاو خبطلا يف تفعض اذإ ةمألا يشاترمتلا مامإلا ركذو

 ولو « رفكي مل لكأف فعضو رجلا دتشاف ةرامعلل ناطلسلا لكوم هب بهذ يذلا اذكو باصنلا

 . ادعاق يلصيو موصي - هللا همحر - دمحم نع ادعاق يلصيف فعضي ماص نإ فاخ

 ةدايز وأ لقعلا ناصقن فاخ ولو هموص هرك هضرم دتشا نم يراخبلا ةمئألا محن نعو

 الو ضير سيل هنأل « َرََك رطفأف شطعلا هدهجا ىتح لمع يف هسفن بعتأ ولو « رطفي عجولا
 ىضقو رطفأ موصلا هدهجأ نم : «أطوملا» يف كلام لاقو « يلاقبلا لاق هبو هفالخب ليقو « رفاسم

 . برحلا لبق رطفي فعضلا فاخو ودعلا لتاقي هنأ اًتيقي يزاغلا ملع ولو « هيلع ةرافك الو

 امهمحر يعفاشلاو كلام لاق هبو :ش ( لضفأ هموصف موصلاب رضتسي ال ارفاسم ناك نإو ) :م
 انباحصأ بتك نم ةلأسملا هذه تلقن نكلو بهذملا وه : يوونلا لاقو . مهبتك يف ركذ ام ىلع هللا

 هتمذ أربتل رفسلا يف راطفإلا نم بحأ موصلا نأ ركذ يلازخلا نإف مهبتك يف تعقو ام فالخ ىلع

 مهنع هللا يضر ةشئاعو سابع نباو ةفيذحو « يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثعو سنأ بهذم وهو

 ضايع نب ليضفلاو سوواطو نمحرلا دبع نب ركب وبأو نوميم نب ورمعو ريبزلا نب ةورع لاق هبو
 رمع نبا نعو « دهاجمو يعخنلاو يروثلاو ديزي نب دوسألاو لئاو وبأو « روث وبأو كرابملا نباو
 هللا همحر دمحأ دنعو « هقح يف لضفأ رطفلا : قاحسإو يعازوألاو يبعشلاو بيسملا نباو

 . هوركم رفسلا يف موصلا
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 فخب دق هنإف ضرملا فالخب« ارذع ءهسفن لعجف ةقشملا نع ىرعي ال رفسلا نأل؛ زاج رطفأ نإو
 ‹« لضفأ رطفلا » : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو « جرحلا ىلإ اًيضفم هنوك طرشف « موصلاب
 هيف ءادألا ناكف ‹ نيتقولا لضفأ ناضمر نأ انلو «رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل » : 5 هلوقل

 دهحلا ةلاح ىلع لومحم هاور امو « ىلوأ

 نبا نمحرلا دبع نعو رفسلا يف موصلا حصي ال ةريره يبأو رمع نع «ينغملا» يف ركذو
 وبآ لاقو“« دواد يبأ ننس رصتخم حرش»يف يرذنملا هركذ ءاوس هيف رطفلاك رفسلا يف موصلا فوع

 . يلإ بحأ موصلا لاق هنعو لوق يف يعفاشلاو ةيلع نبا لوق وه : ربلا دبع نب رمع
 نع ىرعيال رفسلا نأل ) :م هيف دراولا صنلل :ش ( زاج ) :م رفاسملا يأ :ش ( رطفأ نإو ) :م

 :ش ( هسفن لعجف ) :م رفسلا لصأ ىلع هيف مكحلا ريدأف لاح لكب ةقشملا ةنظم هنأل :ش ( ةقشملا

 طرشف ) :م اهوحنو ةضيهلاك :ش ( موصلاب فخي دق هنإف ضرما فالخب ارذع ) :م رفسلا سفن يأ
 امك ضرملا درج راطفإلا زوجي ال اذهلو :ش ( جرحا ىلإ اًيضفم ):م ضرملا يأ :ش (هنوك
 .انرکذ

 لوقل يأ :ش ( هيب هلوقل ) :م موصلا نم يأ :ش ( لضفأ رطفلا -هللا همحر -يعفاشلا لاق ) :م
 ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلا اذه :ش ("” رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل ) :م ةي يبنلا
 اولاق «؟اذه ام »: لاقف هيلع للظ دق لجرو اًماحز یأرف رفس يف ةي هللا لوسر ناک : لاق رباج

 . «رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل » : لاقف مئاص

 ربمإ نم سيل يورو ««مكل صخر يتلا هللا ةصخرب مكيلعو »: ظفل يف ملسم دازو
 اذه نأ انركذ دقو «هفنصم» يف قازرلا دبع هاور « برعلا ضعب ةغل يهو « رفسمإ يف مايصمإ

 يزوجلا نبا هنع هلقناذكه دمحأ بهذم نكلو «هنع يكح الو حصي مل يعفاشلا نم لوقلا

 . ثیدحلا اذهب هل لدتساو

 (مالسإلا رخف طوسبم» يفو ناضمر جراخ امهب دارأ :ش ( نيتقولا لضفأ ناضمر نأ انلو ) :م
 ال فلخلاو « ناضمر نم فلخلاك رخأ مايأ نم ةدع نأ ىرت الأ « نيتقولا لضفأ ناضمر نأ كش ال

 انيور امك دهحلا مهاوكش دنع ةصخرلا ركذ مث موصلا هسفنل راتخا ةا يبنلاو لاحب لصألا يواسي

 يف يأ :ش ( هيف ءادألا ناكف ) :م :هلوق ىنعم وهو لضفأ موصلا ن لدف « ةريره يبأ ثيدح نم

 ( هاور امو« یلوأ ) :م ةيزعلاب ذخألاو ةصخر رطفلاو ةيزع موصلا «طوسبملا» يفو ىلوأ ناضمر

 ةلاح ىلع لومحم ) :م هنع هللا يضر يعفاشلا هاور ام وهو روكذملا ثيدحلا نع باوج اذه :ش

 هدهجأ نمل رفسلا يف موصلا هركياذهلو هب لوقن نحنو ةقشملا يأ ميجلا حتفب :ش ( دهجلا

 . عامجإلاب

 . (مكل صخر يتلا هللا ةصخرب مكيلعو »: ةدايز هيفو - هنع هللا يضر - رباج ثيدح نم هيلع قفتم ( ۱(
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 مايأ نم ةدع اكردي مل امهنأل ؛ ءاضقلا امهمزلي مل امهلاح ىلع امهو رفاسملا وأ ضيرملا تام اذإو

 دوجول ؛ ةماقإلاو ةحصلا ردقب ءاضقلا امهمزل اتام مث رفاسملا ماقأو ضيرملا حص ولو « رخأ

 ةفينح يبأ نيب هيف اًفالخ يواحطلا ركذو ‹ ماعطإلاب ةيصولا بوجو هتدئافو « رادقملااذهب كاردإلا

 فالخلا انإو ‹ حيحصب سيلو « - هللا همحر - دمحمو نيبو « -هللا امهمحري - فسوي يبأو

 رذنلا يف

 يأ :ش (امهلاح ىلع امهو ) :م رفاسملا تام وأ يأ :ش ( رفاسملا وأ ضيرملا تام اذإو (:م

 ءاضقلا امهمزلي مل ) :م هرفس يف رفاسملاو هضرم يف ضيرملا تام ينعي امهلاح ىلع امهنأ لاحلاو

 ملف صنلاب رخألا مايألا ةدع كاردإ بوجو طرش نأل :ش ( رخأ مايأ نم ةدع اكردي ملامهنأل

 . ءاضقلا مزلي ملف كاردإلا لصحي

 :م ضرملا يف :ش ( ةحصلا ردقب ءاضقلا امهمزل اتام مث رفاسملا ماقأو ضيرملا حص ولو ) :م

 رادقملا اذهب ) :م رخأ مايأ ىلإ :ش ( كاردإلا دوجول ) :م رفاسملا يف ةماقإللا ردقب يأ :ش ( ةماقإلاو)

 نأ هيلع بجي ينعي :ش ( ماعطإلاب ةيصولا بوجو ) :م ءاضقلا موزل هتدئافو يأ :ش ( هتدئافو

 صوي مل نإو رطفلا ةقدص يف بجي ام ردقب اتيكسم موي لكل هلام ثلث نم هنع معطي نأب يصوي
 افالخ اندنع ايندلا مكح يف طقسي لب ءادألا مهمزلي ال اوعربتي مل نإف زاج ةثرولا تعربتو

 . ءيجي ام ىلع يعفاشلل

 ماعطإلاب ةيصولا بوجو يفو ةلأسملا هذه يف روكذملا يف يأ :ش ( هيف يواحطلا ركذو ) :م

 امهدنع لاقف « :ش ( -هللا امهمحر -دمحم نيبو ؛فسوي يبأو « ةفينح يب نيب اًفالخ ) :م يقابلا نع

 همزلت- هللا همحر- دمحم دنعو ‹« حصي ملامع ةيصولا همزلتف عيمجلا ءاضق همزلي اًموي حص اذإ

 حصي مل نإ هنع ماعطإلاب ةيصولا بجت هئاضق ىلع ردق امو حصي ملامع ماعطإلاب ةيصولا
 . قافتالاب

 : يزارلا صاصجل ا ركب وبأ لاقو « حيحصب سيل فالخلا اذه يأ :ش ( حيحصب سيلو ) :م

 الإ مزلي ال هنأ اعيمج مهلوق نم روهشملا لب « مهنع هفرعن الو يواحطلا هلقن يذلا فالخلا اذه

 مث فالخلا ىلع ةلأسملا هذه هللا همحر يواحطلا ركذ : «ةفحتلا» بحاص لاقو « كردأ ام ءاضق

 : فنصملا لاقو « انهاه فالخ ال نأ حيحصلاو :( حاضيإلا» بحاص لاقو « طلغاذهو :لاق

 . حیحصب سیلو

 نأ لبق تامف ًارهش موصأ نأ يلع هلل لاق اذإ ضيرملا نإف :ش ( رذنلا يف فالخلا انإو ) :م

 -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يف رهشلا عيمجب يصوي نأ همزل ادحاو اًموي حص نإو همزلي مل حصي

 هللا باجيإب ربتعم دبعلا باجيإ نأل حص ام ردقب همزلي -هللا همحر- دمحم لاقو فسوي يبأو

 . ناضمر ءاضقك راصف یلاعت
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 كاردإ ببسلا ةلأسلملا هذه يفو « فلخلا قح يف بوجولا رهظيف ببس رذنلا نأ ءامهنيب قرفلاو

 .هعبات ءاش نإو ءهقرف ءاش نإ ناضمر ءاضقو كردأ ام ردقب ردقتيف ةدعلا

 ناضمر ءاضق نيب امهنع هللا يضر فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهنيب قرفلاو ) :م
 ءربلاب لاز دق هئادأ مازتلا يف ةمذلا ةحص مدع وهو عناملا دجو دقو :ش ( ببس رذنلا نأ ):م رذنلاو

 رذن حيحصك راصو «ةلاحم ال :ش ( بوجولا رهظيف ) :م عناملا لازو يضتقملا ببسلا دجو اذإو

 فلخلا قح يف]1) :م ققحتي اهضعب لب هلامكب ققحتي ملو بوجولا رهظ اذإو « ءادألا لبق تامف
 طرشب طورشم ءاضقلا بوجو نأل :ش ( كردأ ام ردقب رءاقتيف [ةدعلا كاردإ ببسلا ةلأسملا هذه يفو

 . كاردإلا ردقب بج وف ةدعلا كاردإ

 مث همدقتو هعروو هداهتجاو هملع ةرازغ يف مهتي ال هنأب يواحطلا ىرأ نإ بصعت : لیقو

 ًالضف بهاذملا رئاس يف اًريظن هل ىرت له :لاقو «راثآلا يناعم» هباتک حدم مث هتافوو هدلوم رکذ
 . انبهذم نع

 سيل كلذف «مهغلبي مل فالخلا نأ رابتعاب « نامزلا نم ريثكب هدعب ةعامج اشن دق: لاقو

 نم قدصأ امف همالك رخآ يفو « هريغ ىلع ةجح ربتعي ال ناسنإلا لهج نأل « هيلع مهل ةجحب
 . نينيع يذل حبصلا نيبت دق : لاق

 ءاملع نم هلضفب فرتعادقف يواحطلا دعب أشن نم لك نأل هبصعت يف ديفي ال هلك اذهو

 بهذملا يفوك يواحطلا ناك : ربلا دبع نب رمع وبأ برخملا ظفاح لاق ىتح «هريغ بهذمو هبهذم

 . اتبث ةقث يواحطلا ناك : يناعمسلا لاقو < ءاملعلا بهاذم عيمجب اًلاع ناكف

 القاع اهيقف اًمهف اتبث ةقث يواحطلا ناك « «مظتنملا باتك يف هتمجرت يف يزوجلا نبا لاقو

 تاقثلا دحأ وهو :«ةياهنلاو ةيادبلا» ىف ريثك نبا لاقو . هعروو هدهزو هقدصو هلضف ىلع اوقفتاو
 نم امهریغو ملسمو يراخبلاک ةجح ةقث تبث ميظع مامإ ىرت امك وهف ءةذباهجلا ظافحلاو تابثألا
 يف مهنم تبثأ وه لب مهايإ هتكراشمو هتياور عاستا كلذ ىلع لدي «حاحصلا»و «نتسلا »باحصأ

 همالك يف رظني نم كلذ قدصي « هقفلا يف مهنم هقفأو ةنسلاو نآرقلا نم ماكحألا طابنتسا

 حدي يذلا لثم هنأل -هنع هللا يضر -يواحطلا قح يف هركذ اميف يزارتألل ةنيب الو « مهمالكو

 نم ىلع انه همالك حيجرت يف الإ[. . . ]تناك امو ةملظلا ةوقب قاحملا هركذيو رونلا ةوقب سمشلا

 . اًئيش لعفي ملو مهيلع درلاب همالك قیقحتو هيلع در

 (هقرف ءاش نإ ) :م ءادألا تاوف دنع ناضمر رهش موص ءاضقو يأ :ش ( ناضمر ءاضقو ) :م

 هللا يضر- سابع نبا لوق اذه اًيلاوتم هموصي يأ :ش ( هعبات ءاش نإو ) :م اًقرفتم موصي يأ :ش

 هللا يضر- حارجلا نب ةديبع يبأو « -هنع هللا يضر- ةريره يبأو هنع هللا يضر سنأو -هنع

 ةبالق يبأو زیریحم نباو ریبج نب دیعسو جیدخ نب عفارو صاعلا نب ورمعو لبج نب ذاعمو -هنع
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 ناضمر لخد ىتح هرخأ نإو ‹ بجاولا طاقسإ ىلإ ةعراسم ةعباتملا بحتسملا نكل ٠ صنلا قالطإل

 . ءاضقلا تقو هنأل هدعب لوألا ىضقو. هتقو يف هنأل ؛ يناثلا ماص رخآ

 ريمع نب ديبعو ءاطعو سوواطو ةبتع نب هللا دبعو بيسملا نباو نيريس نباو نسحلاو دهاجمو
 مهلك رمع وبأ لاقو قاحسإو دمحأو هللا همحر يعفاشلاو كلامو يروثلاو يح نباو يعازوألاو

 نب ةورعو يبعشلاو يعخنلاو رمع نباو يلع نع هبوجو يكحو هنوبجوي الو عباتتلا نوبحتسي
 . ريبزلا

 مايأ نم ةدعف * : ىلاعت هلوقو :ش ( صنلا قالطأإل ) :م طرتشی الو بجی : يلع نب دواد لاقو

 . قالطإلا مكحب قيرفتلاو عباتتلا زاجف عباتتلاب ديقم ريغ قلطم وهو 4 رخأ
 . تاعباتتم رخ مايأ نم ةدعف تلزن : تلاق اهن اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو : تلق نإف

 ملاذهلو « اًمكحو اًظفل ةخوسنم تناك تتبث ولو ةياورلا هذه ةحص تبت ملاولاق : تلق

 . ذاوشلا نم دحأ اهب أرقي

 ىلع ةدايزلا زوجت الف روهشم ريغ دحاولا ربخك تناكف رهتشت ملو يبأ اهب أرق ؟عفانملا» يفو
 تاءارقلاو ةرتاوتم ريغ ةروهشم اهنإف نيميلا ةرافك يف دوعسم نبا ةءارق فالخب « هلثمب باتكلا

 . مهدنع [. . .]اهنإف ةلزتعملل اًقالخ ةنسلا لهأ عيمجو ةعبرألا ةمئألا دنع ةرتاوتم عبسلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هدانسإي رذنملا نبا ىور : تلق نإف

 . «هعطقی الو هدرسیلف ناضمر موص هيلع ناک نم » : لاق

 . صنلا ىلع هب دازي الف دحاو ربخ وهف تبث نئلو رظن هتحص يف : تلق

 ءاضق رخأ نإو يأ [ :ش ( هرخأ نإو «بجاولا طاقسإ ىلإ ةعراسم ةعباتملا بحتسملا] نكل ) :م
 :ش ( هتقو يف هنأل ) :م يناثلا ناضمر يأ :ش ( يناثلا ماص رخآ ناضمر لخد یتح ) :م ناضمر

 هنأل ) :م يناثلا ناضمر دعب يأ :ش (هدعب ) :م لوألا ناضمر يأ :ش ( لوألا یضقو ) :م هموصيف

 ريغب وأ رذعب ريخأتلا كلذ يف ءاوسو « تادابعلا رئاس يف امك هطاقسإ نم دب الف :ش ( ءاضقلا تقو
 يعخنلا ميهاربإو سوواطو يرصبلا نسحلاو -هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوق وهو رذع

 هيلعف ءاضقلا ىلع ردقو رذعب رطفأ نمو : «طيحملا» يفو هباحصأو دوادو دامحو يبعشلاو
 .ءاضقلا

 دنعو هرمع رخآ دنع هيلع قيضيو انخياشم ةماع دنع يخارتلا ىلع اًضيأ عئادبلا» يفو

 نعاّضيأ يخركلا ىكحو « لوألا حيحصلاو « انباحصأ نع هاكحو ءروفلا ىلع يخركلا
 . ديدس ريغ وهو نيناضمرلا نيب اب فوقوم هنأ باحصألا
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 اذإ عضرملاو لماحلاو عوطتي نأ هل ناك ىتح يخارتلا ىلع ءاضقلا بوجو نأل ؛ هيلع ةيدف الو

 اترطفأ امهيدلو وأ ‹ امهسفنأ ىلع اتفاخ

 لكل هيلع اولاق دمحأو كلام لاق هبو « ةيدفلا هيلع يعفاشلا لاقف :ش ( هيلع ةيدف الو ) :م

 رمع نبا نع ىوري مهبهذمو « مهدنع مثأ يناثلا ناضمرلا ىلإ ءاضقلا رخأ ولو ماعطلا نم دم موي

 . ينزملا لاق انلوقبو « دوعسم نباو يلع نع انبهذمو « اعوفرم سابع نباو ةريره يبأو

 بوجو نكي ملول هنأل :ش ( عوطتي نأ هل نوکی یتح يخارتلا ىلع ءاضقلا بوجو نأل (:م

 مث ناضمر كردأ نم»: - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم ينطقرادلا ىور : تلق نإف

 مث هيلع يذلا يضقي مث هكردأ يذلا ماص رخآ ناضمر لخد ىتح هضقي ملو حص مث ضرمل رطفأ

 اضيأ وهو عفان نب ميهاربإ هنع يوارلاو «اًدج فيعض وهو ىسوم نب رمع هدانسإ يف : تلق

 دارفنالا ىلع تباث امهنم دحاو لك يف مكحلا نأل وأ ىنعجب واولا :ش ( عضرملاو لماحلاو ) :م

 يتلا لماحلاو « امهدلو وأ امهسفن ىلع عضرملاو لماحلا تفاخ اذإ « «طوسبملا» يف ركذ ام ليلدب

 نأل « قلاطو ضئاح يف امك ءاتلا امهرخآ يف لخدي الو نبل اهل يتلا عضرملاو « دلو اهنطب يف

 نبالك بسنلا ىنعم اذه : ليلخلا لاقف «مسالاك راصف « ةثداحل-ا ال ةتباثلا ةفصلا نم راص كلذ

 : لاقي ءاتلا لاخدإ زوجي ثودحل ا هب ديرأ اذإ عضرمو لماح ىثنأ وأ ناسنإ : هيوبيس لاقو

 ال تادولومللو دلو مأ تناك اذإ اهنأل رئظلا عضرملا نم دارملا ؛ةريخذلا» يفو ادغ وأ نآلا ةضئاح

 يخيش لاق : يكاكلا لاق « بجاو ريغ عاضرإلاواهيلع بجاو موصلا نأل مألا رطفت

 بألا ناك اذإ ام ء اهريغ عرض دلولا ذخأيو رسوم بألا نوكي نآ طرتشي نأ يغبني ةمالعلا

 وهو :ش ( اتضقو ) :م ملعلا لهأ عامجإب :ش ( اترطفأ امهيدلو وأ امهسفنأ ىلع اتفاخ اذإ ) :م

 ءاطعو دهاجمو ةمركعو رمع نباو سنو ةريره يبأو سابع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع لوق

 ريبج نب ديعسو قاحسإو دمحأو ديعس نب ىيحيو يرهزلاو دانزلا يبأو بيسملا نب ديعسو

 : يروثلاو يعازوألاو سوواطو

 دوادو روث وبأو ديرد نب دلاخو ةعيبر نع كلذ ىوريو « ءيش هيلع بجي ال : كلام لاقو

 ملاسو مساقلا نع كلذ ىكحيو « رذنملا نباو -هللا همحر- يواحطلا هراتخاو يرهاظلا يلع نبا
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 - يعفاشلل اًقالخ ء امهيلع ةيدف الو « رذعب راطفإ هنأل ؛ امهيلع ةرافك الو «جرحلل اعفد « اتضقو

 فالخب ةيدفلا نأ : انلو .ينافلا خيشلاب هربتعي وه « دلولا ىلع تفاخ اذإ اميف - هللا همحر

 دلولاو «بوجولا دعب زجاع هنأل ؛ هانعم يف سيل دلولا ببسب رطفلاو « ينافلا خيشلا يف سايقلا

 اتیکسم موي لكل معطيو ءرطفي مايصلا ىلع ردقي ال يذلا ينافلا خيشلاو ء ًالصأ هيلع بوجو ال

 رفاسملاو ءربلا لبق تام اذإ ضيرملا هبشأف موصلا نع زجاع هنأل زيزعلا دبع نب ديعسو لوحكمو
 . نونجملاو ىبصلاو ةماقإلا لبق تام اذإ

 يناثلاو ءامهيلع موصلا بوجو مدعل امهيلع ةيدفلا بجت ال «امهدحأ نالوق يعفاشللو

 وه بوجولاو ميدقلا وه ةيدفلا بوجو مدعو « حيحصلا وهو ماعط نم دم موي لكل ةيدفلا بجت
 . ةبحتسم یه : ىطيوبلا لاقو ‹ ديدحلا

 مكيلع لعج ام#: ىلاعت هللا لاق . موصلا يف امهنع جرحلا عفدل يأ :ش ( جرحلل اعفد ) :م

 نأ يغبني «لاقي ناب ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( امهيلع ةرافك الو ) :م € جرح نم نيدلا يف

 ادمع برشلاو لكألا يف ةرافكلا نوبجوت مكنأل « مكبهذم سايق ىلع ةرافكلا امهيلع بجت

 ضيرملا تهبشأف رذعلا مدع دنع ةرافكلا بوجوو :ش ( رذعب راطفإ هنأل ) :م هلوقب باجأف

 . رفاسملاو

 اذإ ينعي :ش ( دلولا ىلع تفاخ اذإ اميف - هللا همحر -يعفاشلل اًفالخ امهيلع ةيدف الو ) :م

 . ةيدغلا بجت ال امهسفن ىلع اتفاخ اذإ امأو امهدلو ىلع عضرملا وأ لماحلا تفاخ

 ينافلا خيشلا رطفب رطفلا ربتعي -هللا همحر- يعفاشلا يأ :ش ( ينافلا خيشلاب هربتعي وه ) :م

 بج ويف « ةلع ال ةقلخ موصلا نع ةزجاع سفن ببسب لصح رطفلا نأ رابتعالا هجو هيلع سيقي يأ
 . هتوق تينف يذلا وأ ءانفلا براق يذلا ينافلا خيشلا رطفك ةيدفلا

 عيبشت ينافلا خيشلا يف ةيدفلا نأل :ش ( ينافلا خيسشلا يف سايقلا فالخب ةيدفلا نأ انلو ) :م

 يأ :ش ( هنأل) :م ينافلا خيشلا ىنعم يف يأ :ش ( هانعم يف سيل دلولا ببسب رطفلاو) عيوجت موصلاو

 هيلع باطخلا هجوتل هيلع موصلا بوجو دعب يأ :ش ( بوجولا دعب زجاع ) :م ينافلا خيشلا نأل

 . ةيدفلا وهو هقح ىلإ راصف

 اًسايق نوكيف لصألا نودب فلخلا ىلإ راصي فيكف :ش ( ًالصأ هيلع بوجو ال دلولاو ) :م
 «يناهربلا عماج يفو :ش ( مايصلا ىلع ردقي ال يذلا ينافلا خيشلاو ) :م قرافلا دوجول اًقيعض

 . مرهلا ببسب توملا هل ام نوكيو ‹ ةوقلا دوع هل ىجري ال وأ ءادألا نع زجعي نأ هريسفت

 يبأو لوق يف- هللا امهمحر- يعفاشلاو كلام نعو :ش ( اًتيكسم موي لكل معطيو رطفي ) :م

 يف معطي امك ) :م ناتياور هنع اهبوجو يفو ةبحتسم اهنأ كلام نعو ةيدفلا هيلع بجت الو روث
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 4نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو > : ىلاعت هلوق هيف لصألاو « تارافكلا يف معطي امك

 نأل ؛ ءادفلا مكح لطبي موصلا ىلع ردق ولو « هنوقيطي ال هانعم : ليق ٠۸١( ةيآلا: ةرقبلا)

 . زجعلا رارمتسا ةيفلخلا طرش

 دمحأ نعو ماعطلا نم دملاب ةردقم ةيدفلا -هللا همحر- يعفاشلا نعو عاص فصن :ش ( تارافكلا

 :ىلاعت هلوق ) :م مكحلا اذه يف يأ :ش ( هيف لصألاو ):م عاص رمتلاو ريعشلا نم ربلا نم نادم

 . ينافلا خيشلا يف تلزن :ش ( [ ۱۸١ : ةرقبلا ] € نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو#

 لاقو «ينافلا خيشلا ةيآلاب دارملا نأ ىلع فلسلا : «عطقألا حرش»و «حاضيإلا» يف لاقو

 لوقي ىتح هب صوصخم وه ام اذهو هيف مالكلا لوطو يدنع رظن عامجإلا ىوعد يفو : يزارتألا
 « سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يور هنأل رظن «حاضيإلا »مالك يف لاق هريغ نأل ؛ ي دنع :

 . عضرملاو لماحلا قح يف ةيآلا نأ

 ناك (هنوقيطي نيذلا ىلعو # : ىلاعت هلوق لزنامل :لاق هنأ يبعشلا نع يور : تلق نإف

 نيب ًريخم لجرلا ناك مالسإلا ءدب يف نأ ىلع «نوموصي ءارقفلاو[ نومعطيو] نورطفي ءاينغألا
 ال خوسنملاو ( همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف : ىلاعت هلوقب كلذ دعب تخسن مث ةيدفلاو موصلا

 . هب لالدتسالا حصي

 ‹ رهاظف فلسلا ضعب هيلإ بهذ امك ينافلا خيشلا يف تدرو نإو ةيآلا نأب بيجأ : تلق

 خيشلا ىقبيف «موصلا نع زجاعلا قح يف تبثي اغنإ خسنلا نأل كلذكف رييختلا يف تدرو نإو

 . ناكامك « هلاح ىلع ينافلا

 نأ مكل هللا نيبي # : ىلاعت هللا لاق اريشك ال فذح ءاج :ش ( هنوقيطي ال هانعم: لیق ) :م
 ةداعو مكب ديقت ال نأ يأ € مكب ديمت نأ يساور اهنم لعجو # :لاقو ءاولضت ال نأ يأ € اولضت

 : امهنع هللا يضر ةشئاعو سابع نبا ًأرقو «ىفخي ال ام فوذحللا ناك اذإ راصتخالا برعلا

 . هنوقيطي الو موصلا نوفلكي هانعم هنوقيطي الف (هنوقيطي نيذلا ىلعو#

 :م ةيدفلا ىدأ امدعب :ش ( موصلا ىلع ) :م ينافلا خيشلا ردق ول ينعي :ش ( ردق ولو ) :م

 مكح لطب تضاح مث رهشألاب تدتعا اذإ ةسيآلاك ءاضقلا هيلع بجيو :ش ( ءادفلا مكح لطبي)

 نع اًفلخ ةيدفلا نوك طرش نأل يأ :ش ( زجعلا رارمتسا ةيفلخلا طرش نأل ) :م روهشلاب اهدادتعا

 لثمو « ةفيلخلا طرش ىفتنا موصلا ىلع ردق املف « زجعلا ماود « ينافلا خيشلا قح يف موصلا

 . ةالصلا فعاضتب جرحلا مزلي الئل مميتلا يف لعفي ال اذه

 مث عاص فصن اتيكسم موي لكل معطأ اذإ هنأل ينافلا خيشلا يف اًتضيأ جرحلا مزلي : تلق نإف
 وهو ةدئاف الب هلام عييضت هنأل جرحلا مزلي ةيدفلا نالطبو موصلا ءاضقب رمأف موصلا ىلع ردق
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 ‹ رب نم عاص فصن اتیکسم موی لکل هیلو هنع معطأ هب یصوأف ‹ ناضمر ءاضق هیلعو تام نمو

 نم دبال مث ‹ ينافلا خيشلاك راصف هرمع رخآ يف ءادألا نع زجع هنأل ؛ ريعش وأ « رمت نم عاص وأ

 لك ذإ ؛ دابعلا نويدب هربتعي وه . ةاكزلا اذه ىلعو -هللا همحر - ىعفاشلل اًئالخ اندنع ءاصيإلا

 نود ءاصيإلا يف كلذو « رايتخالا نم هيف دبالو « ةدابع هنأ انلو . ةباينلا هيف ئزجت يلام تح كلذ
 . ثلثلا نم ربتعي ىتح ءادتبا عربت وه مث ةيربج اهنأل ةثارولا

 وهو فلختلاب دصقملا لوصح لبق لصألا ىلع ردق ينافلا خيشلا نإ : هيف ىنعملا : تلق

 لطبي الف . فلخلاب دصقملا لوصح دعب لصألا ىلع ردق كانه فلخلا مكح لطبف زجعلا رارمتسا

 غارفلا لصح ام قح يف رهظي ال دوجولا نإف « قتعيام دجو مث موصلاب رفك نمك فلخلا مكح
 . هلم

 [ءاضقب]ىصوأف توملا نم برق هانعم :ش ( هب یصوأف ناضمر ءاضق هیلعو تام نمو ) :م

 وأ رب نم عاص فصن اتيكسم موي لكل هيلو هنع معطأ ) :م روصتي ال توملا دعب ءاصيإلا نأل « ناضمر

 يضر -سابع نباو باطخلا نب رمع نع يميتلا ناميلس كلذك ىور :ش ( ريعش وأ رمت نم عاص
 هنع ةيدفلا زاوج يف :ش ( ينافلا خيشلاك راصف هرمع رخآ يف ءادألا نع زجع هنأل ):م - مهنع هللا

 . لماكلا زجعلا ببسب

 ثلث نم يلولا ىلع هنع ماعطإلا مزلي ىصوأ اذإ ينعي :ش ( اندنع ءاصيإلا نم دبال مث ) :م

 ول اذه عمو «ماعطإلا يلولا ىلع مزلي ال صوي مل نإو « هللا ءاش نإ هئزجيف كلام لاق هبو هلام

 . هللا ءاش نإ زاج معطأ

 وأ ىصوأ هنع معطي نأ يلولا مزلي لب ءاصيإلا ىلإ ةجاح ال هدنعف :ش ( يعفاشلل اقالخ ) :م

 ‹ رطفلا ةقدصو ةاكزلا فالخلا اذه ىلعو يأ :ش ( ةاكزلا اذه ىلعو ) :م دمحأ لاق هبو صوي مل

 عربت اذإ نكلو ءالف الإو ةكرتلا نعاهجارخإ يلولا ىلع مزلي كلذب ىصوأ اذإ تيم ا نأ ينعي
 نإو جارخإلا بجي -هنع هللا يضر -يعفاشلا دنعو ‹ زاج رطفلا ةقدصو ةاكزلا جارخإب يصولا

 . صوي مل

 ئزجت يلام قح كلذ لك ذإ دابعلا نويدب ) :م نيدلا اذه ربتعي يعفاشلا يأ :ش ( هربتعي وه ) :م

 ( هنأ انلو) :ماذه كلذكف صوي مل نإو لاملا عيمج نم جرخت دابعلا نويد نأ امكو :ش ( ةباينلا هيف

 ملو :ش (رايتخالا نم هيف دب الو ةدابع ) :م هيلو هنع معطأ هلوق هيلع لد يذلا ماعطإلا نأ يأ :ش

 . توملا دعب رايتخالا قبي

 :م ةثارولا نأل يأ :ش ( اهنأل ؛ةثارولا نود ءاصيإلا يف ):م رايتخالا يأ :ش ( كلذو ) :م

 :ش ( ثلثلا نم ربتعي ىتح ءادتبا عربت ) :م ءاصيإلا يأ :ش ( وه مث ) :م اهيف رايتخا ال :ش (ةيربج)

 كلام لوقو «ءاصيإلا نودب لاملا عيمج نم دمحأو « يعفاشلا دنعو « تيملل لالا ثلث نم يأ
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 هنع موصي الو . حيحصلا وه موي موصب ربتعت ةالص لكو « خياشملا ناسحتساب موصلاك ةالصلاو

 « دحأ نع دحأ يلصي الو« دحأ نع دحأ موصي ال » يب هلوقل يلصي الو يلولا

 . ثلثلا نم زاجف ءاصيإلا طارتشاو « ايندلا ماكحأ يف ةدابعلل اًطقسم توملا ناك الو « انلوقك

 :م اهنع ماعطإلا زاوج يف موصلا مكحك ةالصلا مكح ينعي :ش ( موصلاك ةالصلاو )م

 دعب اذكف ةايحلا لاح لاملاب ىدؤت ال ةالصلا نأل زاوجلا مدع سايقلا نأل :ش ( خياشملا ناسحتساب)

 . ةيندب ةدابع اهنوك ثيح نم موصلا هبشت اهنأ ال زيوجتلا يف اونسحتسا خياشملا نأ الإ تامملا

 . ( حيحصلا وه موي موصب ربتعت ةالص لكو )م

 بجی لاق هنإف لتاقم نب دمحم لوق نع هب زرتحا :ش ( [يلصي الو يلولا هنع موصي الو ) :م

 موص ةلزنمب ةدح ىلع ضرف ةالص لك لاقف عجر مث موصلا سايق ىلع عاص فصن موي ةالصب

 نب دمحم نع يور لزاونلا يفو « دم ةالص لك نع معطي -هنع هللا يضر -يعفاشلا نعو

 هنع يلصيو موصي ميدقلا يف يعفاشلا لاق هبو » ةطنح نم نيدم ةالص لكل قدصتي لاق هنأ نسحلا

 ةداتقو سوواط لوق وهو . دوادو كلامو روث يبأو ‹ يرهزلا لوق وهو زوجي لعف ول ينعي يلولا

 وهو رذنلا موص هلع يلولا موصي -هنع هللا يضر- دمحأ دنعو اًضيأ -هنع هللا يضر- نسحلاو

 رذنلا موص نأ ليقع نبا راتخاو . مرثألا هاورو ناضمر موي يف هنع معطيو « سابع نبا بهذم

 هنع موصي نم لک لب ‹ يلولاب صتخي اذه -هنع هللا يضر- دمحأ لاقو هنع ماصي ال ناضمرك

 . هئزجي

 (دحأ نع دحأ يلصي الو دحأ نع دحأ موصيال ):م : يب يبنلا لوقل يأ ةا هلوقل ) :م
 هللا يضر -رمع نباو -هنع هللا يضر- سابع نبا نعًافوقوم يور اعوفرم بيرغاذه :ش

 نم موصلا يف ىربكلا هننس يف يئاسنلا هاور- امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدحف -امهنع

 يلصي ال » : لاق -هنع هللا يضر- سابع نبا نع - امهنع هللا يضر- حابر يبأ نب ءاطع ةياور

 ال» :لاق رمع نبا نع اياصولا باتك يف هفنصم يف قازرلا دبع هاور رمع نبا ثيدحو

 : دازو ء اذهب اًقوقوم رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع نع قازرلا دبع هجرخأو . اعوفرم هدجأ مل (1)
 نبا نآ هغلب هنآ : كلام نع بعصم يبألو « أطوملا يف وهو « تيدهأ وأ « هنع تقدصت ًالعاف تنك نإ نكلو

 تام لجر يف : هعفر رمع نبا نع عفان نع لیل يب نبا قيرط نم (۷۲۱) يذمرتلا یورو « هرکذف لاق رمع
 ينطقرادلا لاقو . فوقوم رمع نبا نع حيحصلا : لاق « نيكسم موي لك نع هنع معطي » : مايص هيلعو

 . فوقوم ظوفحملا : ( ۷70
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 هاضق هدسفأ مث عوطتلا موص يف وأ « عوطتلا ةالص يف لخد نمو

 يذمرتلا ىور اب بابلا اذه يف انباحصأ لدتساو « دحأ نع دحأ موصي الو دحأ نع دحأ نيلصي

 لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نع راوس نب ثعشأ نع

 يذمرتلا لاقو : تلق «اتيكسم موي لك هنع معطي »: مايص هيلعو تام لجر يف ةا هللا لوسر

 يف قحلا دبع هفعضو فوقوم هنأرمع نبا نع حيحصلاو هجولااذه نم الإ اعوفرم هفرعن الو

 . «هماكحأ»

 . هلوق -امهنع هللا يضر” رمع نبا نع عفان نع عفان باحصأ یورو < مهولا ريثك

 نب دمحم انثدح لاق عفان نبا انثدح لاق يواحطلا رصتخمل هحرش يف يزارلا ركب وبأ ىورو

 ‹ ىليل يبأ نبا نع كيرش نع قرزألا قاحسإ نع يلمتسملا ديعس نب هللا دبع نب دمحم نع ريشب

 ناضمر هيلعو تام نم » : لَم هللا لوسر لاق لاق -هنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع

 . «نیکسمل عاص فصن موی لک ناکم هنع معطیلف

 هللا لوسر نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ةورع ثيدح نم يراخبلا ىور : تلق نإف

 نب ديعس نع نيطبلا ملسم ىلإ هدانسإب اًضيأ ىورو « هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم » لاق ةا

 هللا لوسر اي : لاقف ةي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج » لاق- امهنع هللا يضر -سابع نبا نع ريبج
 . «ىضقي نأ قحأ هللا نيدف معن» :لاق ؟ اهنع هيضقأفأ رهش موص اهيلعو تتام يمأ نإ

 ء ازاجم موصلا ماقم موقي يذلا ماعطإلا- اهنع هللا يضر -ةشئاع ثيدح نم دارملا : تلق

 -سابع نبا نع دهاجمو ءاطع ةياور يف هنأل بارطضا هنتم يفف سابع نبا ثيدح امأو

 مكحلا ةياور يفو حيحصلا يف اذك «تتام يتخأ نإ : يب يبنلل ةأرما تلاق - امهنع هللا يضر

 حيحصلا يف اذك رذن موص اهيلعو تتام يمأ نإ اب يبنلل ةأرما تلاق سابع نبا نع ديعس نع

 داري الف ماعطإلاب لصحي كلذو ءاضقلا هيف ركذ اغإ لوقن انأ ىلع هب جاجتحالا حصي الو <« اًضيأ

 . مايصلا

 . تيملا نع يضقي ثيح جحلا مكيلع دري : تلق نإف

 لاملاو ندبلاب قلعتت ةدابع جحلاو ةصلاخ ةيندبلا ةدابعلا يف انمالك نأل داريإ ال : تلق

 عرش يآ :ش ( عوطتلا ةالص يف وأ ) :م هيف عرش ينعي :ش ( عوطتلا موص يف لخد نمو ) :م

 - سابع نباو -هنع هللا يضر - ركب يبأ لوقوهو :ش ( هاضق اهدسفأ مث ) :م عوطتلا ةالص يف
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 ىدؤملا نأ : انلو . هب عربتي ملام همزلي الف «ىدؤم اب عربت هنأ : هل - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ

 لاطبإلا نع يضم اب هتنايص بجتف لمعو ةبرق

 :م ةيلع نب ليعامسإو دوادو لوحكمو يرصبلا نسحلاو يعخنلا ميهاربإو - امهنع هللا يضر

 ول نكل مامتإلا همزلي كلام لاقو «دمحأ لاق هلوقبو :ش ( ىلاعت هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ)

 يأ :ش (هل ) :م روث وبأ لاق هبو هنع نيتياورلا دحأ يف ءاضقلا همزلي ال رفسلاك رذعل اهدسفأ

 ( هب عربتي مل ام همزلی الف ) :م ةددشملا لادلا حتفب :ش ( ىدۇملاب عربت هنآ) م -هللا همحر -يعفاشلل

 هيلع بجو ولف « لعفياميف نسحم وهو € ليبس نم نينسحملا ىلعام # : ىلاعت هلوقل :ش
 همزلي ال « امهدحأب قدصتف امهب قدصتيل « نيمهرد جرخأ نمك اذه ليبس هيلع نوكي ءاضقلا

 .رخآلاب قدصتلا

 الو : ىلاعت هللا لاق :ش ( لاطبإلا نع يضم اب هتنايص بجتف لمعو ةبرق ىدؤملا نأ انلو ) :م
 هيلع بجي هيلع بجاولا مامتإلا كرت اذإف مامتإللا بجوي لاطبإلا نع يهنلاو € مكلامعأ اولطبت

 . رذنلاك ءاضقلا

 لاحو ضرع هنأل شالتم هدعبو مدع لمعلا لبق هنأل روصتم ريغ لمعلا لاطبإ : تلق نإف

 « هعنمي هنراق اذإو ةعفرب دوجوملا ىلع أرط اذإ لاطبإلا اًضيأو « مامتلا ىلع دوجوملا ريغ دوجوملا
 . ًالاطبإ ىمسي ال دوج وم ا يف عنملاو

 يضتقي ال يهنلاو « ةروكذملا ةيآلا يف امك يهنلا هب دري مل لمعلا لاطبإ روصتي مل ول : تلق

 باهذلا وه ةغللا يف نالطبلا نأل دراو ريغ روكذملا ديدرتلاو مرحتلل هقلطمو ةلاحم ال روصتلا

 قلعتملا ضرفلا تاوف هب داري لب هيشالتو هتاذ باهذ هب داري ال لمعلا ىلإ فيضأ اذإف يشالتلاو

 . انه باوثلا وهو « [هب]

 ريمأ عوطتملا مئاصلا » اعوفرم ئناه مأ ثيدح يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ ىور : تلق نإف

 تئش نإو هضقاف تثش نإ تاياورلا ضعب يفو يزارتألا لاقو « رطفأ ءاش نإو ماص ءاش نإ هسفن

 لوقي نأ انه يفكيو نيروكذملا ةياور يف روكذمب سيل خلإ تاياورلا ضعب يفو هلوق : تلق

 ا: لاقف مئاص ينإف لك : لاقف ًاماعط هل عنصف ءادردلا وبأ ءاجف هيفو ‹ ثيدحلا ‹ ءادردلا ىبأو

 قدص : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف كلذ هل ركذف ةي يبنلا ىتأف هيفو لكأت لكأب ىتح لكآب انأ
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 . ءاضقلاب هرمأي ملو ناملس قدص هلوقب [. . .] مالسلاو ةالصلا هيلع هلعجو ناملس

 . ثيداحألا نم هريغ ىف ءاضقلاب رمأ دقو ةفايضلا رذعل رطفلا ناك: تلق

 » :الاق -اهنع هللا يضر - ةصفحو -اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يورو : يكاكلا لاقو

 نع ةصفح هتلأسف يب هللا لوسر انيلع لخدف انرطفأف ماعط انل يدهأف نيتعوطتم نيتمئاص انك

 . ىهتنا يئاسنلاو ‹ يذمرتلاو « « أطوملا» يف هركذ « «هناكم اًموي ايضقا : ةي لاقف كلذ

 يفو «« طسوألا» يف يناربطلاو « رازبلا هاور اغنإو يئاسنلا الو « يذمرتلا يف هرأ مل : تلق

 نع <« اًضيأ يناربطلا يفو .روهمجلا هفعضو « خيش: متاح وبأ هيف لاق . ديلولا نب دامح هدانسإ

 لاق اَب يبنلل كلذ اتركذف اهنم اتلكأف ناتمئاص امهو « ةيده ةصفحو ةشئاعل تيدهأ ةريره يبأ

 يف يليقعلا هركذ يكمل ا ةملس يبأ نب دمحم هدانسإ يفو « «نادوعت الو هناكم اًموي ايضقأ » :

 . هثیدح ىلع عباتی ال : لاقو « «ءافعضلا»

 نع « يراصنألا ديعس نب ىيحي نع « مزاح نب ريرج نع « ثيدحلا اذه مزح نبا یورو

 . كلذ يف راطفإلاب ءاضقلا حص دقو : لاق مث « -اهنع هللا يضر - ةشئاع نع «رمع

 امهفلاخف ریرجو جرف هيف : ينطقرادلا لاقو « ًالسرم قرط ةدع نم: «ًأطوملا» يف ىوريو

 نب ییحی نع هوورف -مهنع هللا يضر - بويأ نب ىيحيو « ماوعلا نب دابعو « ديز نب دامح

 ‹« حيحص دنس اذه : اًضيأ راصحلا نبا لاقو « تاقثلا لودعلا نم هلصو نم مهو ىلع ديعس

 اذإ ٠ ينطقرادلا نعط لبقي ال : جرفلا وبأ لاقو «لاسرإلا هرضي الو « نيحيحصلا لاجر هلاجرو

 . هتيبصع نم فرع امل هب درفنا

 اكو يبنلا لخد » :تلاق -اهنع هللا يضر- نينمؤملا مأ ةشئاع نع ملسم جرخأ : تلق نإف

 لوسراي انلقفرخآ ًاموي ىتأ مث «مئاص اذإ ىنإ : لاق ال : تلاق؟ ءيش مكدنع له لاقف موي تاذ

 دبع نب دمحم وبأ ةدايزلا هذه ححصو هناكم اًموي موصي نكلو هيف يئاسنلا داز : تلق

 . قحا

 حبصي ناك « ةي يبنلا نأ -اهنع هللا يضر- ةملس مأ نع ينطقرادلا ىور : تلق نإف

 ال نكلو «ىلب لوقيف اًمئاص حبصي هلعل لوقنف ءيش مكدنعأ لوقيف موصلا ديري وهو اًمئاص

 . ناضمر نم ءاضق وأ ًرذن نكي مل ام رطفأ انإ سأب

 . هب جتحی الو يرذعلا هللا دبع نب دمحم هدنس يف : تلق
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 ىدحإ ىف رذع ريغب هيف راطفإلا حابي ال اندنع مث . هكرتب ءاضقلا بجو يضملا بجو اذإو
 « هناكم اًموي ضقاو « رطفأ » : ةي هلوقل رذع ةفايضلاو « رذعب حابيو « انيب امل نيتياورلا

 يبنلا نع ةماسأ يبأ نع « مساقلا نع ريبزلا نب رفعج ثيدح نم دمحأ وبأ ىور : تلق نإف
 . راهنلا فصن نيبو هنيب ام راينلاب وهف ًاعوطت ماص نم : لاق هنأ ةي

 ناكل اًتباث ناک ولف «يبطرقلا هركذ اًح اص الجر ناكو « كورتم ريبزلا نب رفعج : تلق
 . راهنلا فصن دعب هعورش حصي ال هنأل ؛ موصلا يف عورشلا ةحصل اًنايب

 لمعلا لاطبإ مزلي ءاضقلا مزلي ملول هنأل :ش ( هكرتب ءاضقلا بجو يضملا بجو اذإو ) :م
 موزل مدع وهو« موزلملا يفتنيف <« 4 مكلامعأ اولطبت الو :  ىلاعت هلوقب فتنم مزاللاو

 .ءاضقلا

 وهو فالتخالا ىنبمل نايب اذه ناكو موصلا يف يأ :ش ( هيف ] راطفإلا حابي ال اندنع مث) :م

 :ش ( رذعب حابيو انيب امل نيتياورلا ىدحإ يف رذع ريغب ) :م . حابب سيل عورشلا دعب راطفإلا [نأ
 الإ رطفلا هل حابي ال هنأ باحصألا نع : - هللا همحر- يزارلاو - هللا همحر- يخركلا ركذو

 . رذعب

 يبأ نع رهظألاو « ىبتجملا »و «طوسبملا »يفو رهظألا ىلع يأ :ش ( رذع ةفايضلاو ) :م

 يبأ نع نسحلا یورو دمحم نع ماشه ةياور وهو «رذع ةفايضلا نأ -هنع هللا يضر- ةفينح

 بحاص نأ بهذملا نم حيحصلا «ينانيغرملا» يفو < ًارذع نوكت ال -هنع هللا يضر- ةفينح

 . ليصفتلا اذه ىلع نيميلا ةلأسمو رطفي ال هروضح درجمب ىضري ناك اذإ ةوعدلا

 ثيللا يبأ لوق وهو ضرفلا نود عوطتلا يف رطفي هتأرما قالطب فلح نإ : «طيحملا» يفو
 : ثيللا وبأ لاق قلطي نأ هتآرما قالطب فلح نميف خياشملا فلتخاو « ةياردلا» يف لاقو

 لاوزلا لبق هلك اذهو ثنحي هعدو رطفي ال بويأ نب فلخو ريصن لاقو رطفي نأ : ىلوألا

 رطفي ال بجاولاو ضرفلا يفو « امهدحأ وأ نيدلاولا قوقع هكرت يف ناك اذإ الإ رطفي ال هدعبو

 يف رذع ضرملاو « هادع اميف رذعو هيف هأشنإ يذلا رفسلااذكو رذعب تسيل ةفايضلاو رذعب الإ
 رذن وأ راهظ يف اًمئاص ناك اذإ فسوي يبأ نع رشب ىورو «ةريخذلا » يف كلذ ركذ اهلك مايألا

 . هناكم اًموي موصي رطفأ نإو [رطفي ال] ناضمر ءاضق وأ

 : يزارتألا لاق :ش ( "هناكم اًموي ضقاو رطفآ ) :م يب يبنلا لوقل يأ :ش ( اب هلوقل ) :م

 ««هناکم اموی مصو لک» : ظفلب رباج ثیدح نم هوحنب (۱۷۷ /۲) ینطقرادلا .«هناکم اموی ضقاو رطفأ» : ثیدح (۱)

 يبأ نع يراخبلا ىورو . يسلايطلا دواد يبأ دنع وهو فنصملا ظفلب ديعس يبأ ثيدح نم هاورو . ةصق هيفو

 . ءاضقلا ركذ هيف سيلو «ةصقلا ركذف «ءادردلا ىبأو ناملس نيب ةي ىبنلا ىخآ : لاق ةفيحج
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 ولو « هبشتلاب تقولا قحل ءاضق امهموي ةيقب اكسمأ « ناضمر يف رفاكلا ملسأ وأ « يبصلا غلب اذإو

 .- مهنع هللا يضر- ةباحصلا مالك نم وه لب هيَ يبنلا ثيدحب سيل اذه

 ديعس يبأ ثيدح نم «هدنسم» يف يسلايطلا دواد وبأ هاور دقف شحاف مهواذه : تلق

 يتأ املف « هل اباحصأو ةه هللا لوسر اعدو اًماعط لجر عنص لاق« -هنع هللا يضر- يردخلا

 : الب يبنلا هل لاقف ‹ مئاص ينإ : لاق « ؟ كل ام» : يب يبنلا هل لاقف « مهدحأ ىحنت ماعطلاب
 ثيدح نم ينطقرادلا هوحن ىورو هناكم اًموي ضقاو رطفأ اًماعط كل عنصو فلكت كوحأ»

 مصو لك مئاص ينإ لوقي هرخآ يفو -امهنع هللا يضر- هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم

 . هناکم اًموي

 اکسمأ ) :مناضمر مايأ نم موي يف يأ :ش ( ناضمر يف رفاكلا ملسأ وأ يبصلا غلب اذإو ) :م

 ئرباذإ ضيرملاو قافأ اذإ نونجملاو ءاسفنلاو ترهط اذإ ضئاحلا كلذكو :ش ( امهموي ةيقب

 هرذع لاز روذعم لكاذكهو « ءاوس تارطفملا نع كاسمإلا يف ءالؤه مكحف ماقأ اذإ رفاسملاو

 حص يف دمحأ لاق انلوقبو . موصلا همزل رجفلا عولط لبق لاز ولامأ « رجفلا عولط دعب

 نسحلاو ‹ يعازوألا لوق وهو روث وبأو -هنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأ ضعبو نيتياورلا

 :- مهنع هللا يضر- دوادو كلامو « يعفاشلا لاقو نوشجاملا نباو « قاحسإو يح نب

 همزلي الف « اًنطاب الو ارهاظ ال موصلا همزلي ال صخش اذه نأل مزلي الو كاسمإلا بحتسي

 .رذعلا ةلاح يفامك كاسمإلا

 الئلو ‹ نيمئاصلاب هبشتلاب تقولا قح ءاضقل ينعي :ش ( هبشتلاب تقولا قحل ءاضق ) :م

 قيرط ىلع هنأ « مويلا ةيقب كاسمإ يف اوفلتخا : « ةياهنلا » يفو « ةمهتلل هسفن ضرعي
 دهازلا مامإلا خيشلا لاقو . تارطفملا نع فكلا هيلع بجي فيكف رطفم هنأل ١] بابحتسالا

 نبا لوق ىلعو . ىهتنا «[بابحتسالا قيرط ىلع كلذ نأ حيحصلا : - هللا همحر- رافصلا

 يبصلا يأ :ش (ارطفأ ولو ) :م هعم نمو -هنع هللا يضر- يعفاشلا نيبو اننيب فالح ال عاجش

 ال ) :م رفاكلا ملسأو يبصلا هيف غلب يذلا مويلا يف يأ :ش ( هيف ):م ملسأ يذلا رفاكلاو غلب يذلا

 بجي : ةياور يف دمحأو قاحسإو رفز لاقو « :ش ( هيف بجاو ريغ موصلا نأل امهيلع ءاضق

 يف موصلا ىون اذإ الفن اًمئاص نوكي لاوزلا لبق يبصلا غلب اذإو ةالصلا ىلع اًسايق ءاضقلا

 هموص زوجي - هللا همحر- فسوي يبأ نعو « رفاكلا فالخب لفنلل لهأ هنأل « ةياورلا رهاظ

 لبق ىونو ناضمر ريغ يف ملسأ ولو « هدنع كلذك رفاكلا ليقو رفاكلا فالخب ضرفلا نع
 فالخب اًضرف الو ًالفن حصي ال : «ةنازخلا »يفو . هؤاضق همزلي رطفأ ول ىتح اًمئاص ناك لاوزلا

 ملسأاذإ: (طيحملا» يفو « موزللا هب قتلعتي الو يبصلا قح يف الفن نوكي ثيح ناضمر جورخ

 . ًالفنالو اضرف ال هموص حصي ال عولطلا دعب
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 اذهو ‹ باطخلا مدعل ىضم ام الو امهموي ايضقي ملو « ةيلهألاو ‹ ببسلا ققحتل هدعب ام اماصو

 ءزجلا موص يفو « هدنع ةيلهألا تدجوف « ءادألاب لصتملا ءزجلا اهيف ببسلا نأل « ةالصلا فالخب

 ابصلا وأ « رفكلا لاز اذإ هنآ : - هللا همحر - فسوي يب نعو «هدنع ةمدعنم ةيلهألاو « لوألا

 ةيلهأو « اًبوجو ًأزجتي ال موصلا نأ رهاظلا هجو . ةينلا تقو كردأ هنأل ؛ ءاضقلا هيلعف لاوزلا لبق

 . هلوأ يف ةمدعنم بوجولا

 ناكو لاوزلا لبق هرفس نم رفاسملا مدقاذإو «حصيال ةياورلا رهاظ يفو « الفن حصي : ليقو

 يف ضرملا لاوزل موصلا هيلع بجو ناضمر يف ناك نإو «هأزجأ موصلا ىونف راطفإلا ىون دق

 بجت ال امهيف رطفأ ولو « رطفلا هل حابي ال رفاسف تقولا لوأ يف اًميقم ناك ولاذكو« ةينلا تقو

 . ةرافكلا

 مالسإلا :ش ( ةيلهألاو ):م رهشلا دوهش وهو :ش ( ببسلا ققحتل هدعب ام اماص و) :م

 نم :ش (ىضم ام الو ) :م رفاكلا ملسأو يبصلا هيف غلب يذلا :ش ( امهموي ايضقي ملو ) :م غولبلاو

 . ةيفتنم تناكو ةيلهألا دنع نوكي اغنإ باطخلا نأل :ش ( باطخلا مدعل ) :م مايألا

 يف قافأ اذإ نونجملا نإف « ءاضقلا بوجو عني ال راهنلا لوأ يف ةيلهألا ءافتنا : تلق نإف

 هيلع بجي رطفأ ولو « ضرفلا نع عقي موصلا ىونو لكألاو « لاوزلا لبق ناضمر موي
 . رجفلا عولط تقو كلذ يف هيلع اًبجاو نكي مل موصلا نأ عم ءءاضقلا

 اًتباث ناك هقح يف بوجولا لب تقولا كلذ يف هيلع اتباث نكي مل بوجولا نأ ملسن ال : تلق

 . بوجولا رثأ رهظ قرغتسي مل اذإف « قارغتسالا دنع هرثأ رهظي مل هنآ الإ

 موص ءاضق بوجو مدع وهو« انركذ يذلا مكحلا اذه يأ :ش ( ةالصلا فالخب اذهو ) :م

 ملسأ وأ غلب اذإ اهؤاضق بجي ةالصلا فالخب ءرفاكلا ملسأ وأ يبصلا هيف غلب يذلا مويلا كلذ

 يف يأ :ش ( اهيف ) :م ةالصلا بوجو يف ببسلا يأ :ش ( ببسلا نأل ) :م تقولا ضعب يف

 ةمودعم ةيلهألاو« لوألا [ءزجلا موصلا يفو هدنع ةيلهألا تدجوف ءادألاب لصتملا ] ءزجلا ) :م ةالصلا

 . لوألا ءزجلا دنع يأ :ش ( هدنع

 يآ :ش ( ابصلا وأ ) :م رفاكلا نع :ش ( رفكلا لاز اذإ هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 حبصأ نمك اذهو :ش ( ةينلا تقو كردأ هنأل ءاضقلا هيلعف لاوزلا لبق ) :م يبصلا نع ابصلا لاز اذإو

 اهنكل موصلل ةيفانم رطفلا ةين نأ كش الو «هأزجأ موصلا نأ لاوزلا لبق ىون مث رطفلل ايوان

 ال اًمكح موصلل فانم رفكلا كلذكو « لاوزلا لبق موصلا ةين عنمت الف « ةقيقح ال اًمكح ةيفانم

 نأ ) :م ةياورلا رهاظ هجو يأ :ش ( رهاظلا هجو ) :م .لاوزلا لبق موصلا ةين عنمت الف ةقيقح

 يأ :ش ( هلوأ يف ةمدعنم بوجولا ةيلهأو ) :م بوجولا ثيح نم يأ :ش ( اًبوجو ًازجتي ال موصلا
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 لهأ نم سيل رفاكلا نأل اولاق ام ىلع رفاكلا نود ةروصلا هذه يف عوطتلا يوني نأ يبصلل نأ الإ
 موصلا ىونف لاوزلا لبق رصملا مدق مث راطفإلا رفاسملا ىون اذإو . هل لهأ يبصلاو « اًضبأ عوطتلا

 ناضمر يف ناك نإو « عورشلا ةحص الو « بوجولا ةيلهأ يفاني ال رفسلا نأل هأزجأ

 نأل ؛ ةيقبلا يف بوجولا ةيلهأ مدعل مويلا لوأ يف هيلع بجي ملال موصلا نأ هنايب « مويلا لوأ يف

 . ءاضقلا بجي الف ًأزجتي ال [: . .] ‹بجاولا موصلا

 نيب قرفلا ىلإ ءانئتسالا اذهب راشأ :ش ( ةروصلا هذه يف عوطتلا يوني نأ يبصلل نأ اإ:

 رفاكلا ملسأ وأ لاوزلا لبق يبصلا غلب اذإ ام يهو « ةروصلا هذه يف رفاكلا مكحو يبصلا مكح

 . غولبلا لبق هل لهأ هنأل حصي عوطتلا ىون اذإ يبصلا نأ امهنيب قرفلا نايبو لاوزلا لبق

 مدعل :ش ( رفاكلا نود ) :م :هلوق ینعم وهو« حصي ال عوطتلا ىونو ملسأ يذلا رفاكلاو

 نم ركذام ىلع خياشملا ةماعف خياشملا نيب فالتخالا ىلإ راشأ :ش ( اولاق ام ىلع ) :م ةيلهألا

 كلذك ىوناذإ يبصلا نأو « حصي ال لاوزلا لبق ملسأ امدعب عوطتلا ىون اذإ رفاكلا نأ « قرفلا

 . ءاوسامه : لاق ملسي رفاكلاو غلبي ريغصلا « 'ريغصلا عماجلا يف ركذو « حصي

 اعوطت نوکی : لاقو« امهنیب یوس هنآ - هللا همحر- فسوي يبأ نع : « ىقتنملا يفو

 لوقك ليلعتلااذه :ش ( هل لهأ يبصلاو اًضيأ عوطتلا لهأب سيل رفاكلا نأل ) :ماًعيمج امهنم

 ملو ‹ ناضمر راهن يف قافأ ول هنأل ؛ نونجملا ةلأسم درت الو « امهنيب اوقرف نيذلا خياشملا ةماع

 يفاني ال بعوتسي مل اذإ نونجملا نأل ؛ ضرفلا نع هموص عقي ثيح موصلا ىونف اًنيش لكأ نكي

 .بوجولا ةيلهأ نايفانيف رفكلاو « ابصلا امأ . بوجولا ةيلهأ

 ناك نإو :هدعب اميف هلوق ليلدب ناضمر ريغ يف ينعي :ش ( راطفإلا رفاسملا ىون اذإو ) :م

 ال رفسلا نأل ؛ هأزجأ موصلا ىوتف لاوزلا لبق ) :م هرصم يأ :ش (رصملا مدق مث ):م ناضمر يف

 ةحصالو ):مرفسلا يف هؤادأ حصي اذهلو «موصلا بوجو يآ :ش ( بوج ولا ةيلهأ يفاني

 ىون يذلا رفاسملا ناك نإو يأ :ش ( ناضمر يف ناك نإو) :م حص ماص ول هنأل :ش ( عورشلا

 ام نأل ؛فنصملا نم راركت اذه : يزارتألا لاق «ناضمر يف لاوزلا لبق هرصم مدقو راطفإلا

 ال رفسلا نأل ؛ هلوقب ليلعتلا ةلالدب ناضمر يف لاوزلا لبق رصملا مدق رفاسم يف اًضيأ هلبق

 . لفنلا يف لمعتسيال « مالكلااذه لثمو « بوجولا ةيلهأ يفاني

 انركذ امك ناضمر ريغ يف راطفإلا رفاسملا ىون نإو هلوق نم دارملا نإ : يقانغسلا لاق : تلق

 . راركتلا ىلع فنصملا مالك لمح نم ىلوأ اذهف بيرق نع

 « راركت [مزلي] الف ؛ ناضمر يف ةيناثلاو ناضمر ريغ يف ىلوألا نأ ؛ لمكألا لاق اذكو

 لاوزلا لبق رصملا مدق مث راطفإلا رفاسملا ىوناذإو : هلوق : - هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو

 يفاني ال هلوق يف بوجولا نم دارملا نوكيف « اعوطت موصلا اذه نم هدارم ناك نإ موصلا ىونف
A۳ 



 ال رفاس مث مويلا لوأ يف اًميقم ناك ول هنأ ىرت الأ . ةينلا تقو يف صخرملا لاوزل موصي نأ هيلعف
 ةرافكلا همزلت ال نيتلأسملا يف رطفأ اذإ هنأ الإ « ىلوأ اذهف ةماقإلا بناحل احيجرت رطفلا هل حابي
 دوجول ءامغإلا هيف ثدح يذلا مويلا ضقي مل ناضمر يف هيلع يمغأ نمو . حيبملا ةهبش مايقل

 نإو « ةينلا مادعنال هدعب ام ىضقو هنم اهدوجو رهاظلا ذإ « ةينلاب نورقملا كاسمإلا وهو هيف موصلا

 ال - هللا همحر - كلام لاقو . انلق امل ةليللا كلت موي ريغ هلك هاضق هنم ةليل لوأ هيلع يمغأ

 . فاكتعالا ةلزنمب ةدحاو ةينب ىدأتي هدنع ناضمر موص نأل ؛ هدعب ام يضقي

 كلذك تلق اغإو« يحالطصالا [بوجولا دارملاف اتيعم ارذن ناك نإو ٠ توبثلا ]بوجولا ةيلهأ
 . یهتنا « ناضمر يف ناک نِإو هدعب رکذ هنأل

 فنصملا مالك يف راركتلا هاوعد يف يزارتألا ليلعت ىلع لوألا قشلاب درلا نكي : تلق
 ول هنأ ىرت الأ ةينلا تقو يف ):مرفسلا وهو :ش ( صخرملا لاوزل موصي نأ هيلعف ) :م لمأتيلف
 رفسلا بناج ىلع :ش ( ةماقإلا بناحل اًحيجرت رطفلا هل حابي ال رفاس مث مويلا لوأ [يف ]اميقم ناك

 هجو ىلوأ ةماقإلا حيجرت ينعي :ش ( ىلوأ اذهف ) :م لصألا يه يتلا ةماقأإلا ىلع هضورعل

 هل حبي مل كلذ عمو ةلأسملا كلت يف راطفإلا تقو يف مئاق رفسلا وهو صخرملا نأ ةيولوألا

 . ىلوأ هيف مئاقب سيل وهو ةلأسملا هذه يف حابي الف راطفإلا

 ةلأسم يف ينعي :ش ( نيتلاسملا يف رطفأ اذإ ):م روكذملا لجرلا نأ الإ يأ :ش ( هنآ الإ ) :م
 وهو :ش ( حيلا ةهبش مايقل ةرافكلا همزلت ال ) :مرفاس يذلا ميقملا ةلأسمو ماقأ يذلا رفاسملا

 ةهبشب اًنروم نوكي ةرافكلل بجوملا ببسلاب نرتقا اذإف ؛رطفلل حيبم لصألا يف هنأل ؛رفسلا
 مل نإو دحلل اًطقسم نوكي دسافلا حاكنلا ةلزنب هلاحابم رطفلا رصي مل نإو « ةرافكلل ةطقسم

 .ءطولل اًسیبم نکی
 وهو هيف موصلا دوجول ءامغإلا هيف ثدح يذلا مويلا ضقي مل ناضمر يف هيلع يمغأ نمو ) :م

 ( ةينلا مادعنال هدعب ام ىضقو هنم ) :م ةينلا دوجو يأ :ش ( اهدوجو رهاظلا ذإ ؛ ةينلاب نورقملا كاسمإلا

 دوجو عني ءامغإلا نأل ؛ هيف ةينلا مدعل ءامغإلا هيف ثدح يذلا مويلا كلذ دعب ام ىضق يأ :ش
 داتعا دق اًكهتنم ناضمر يف هيلع يمغأ يذلا لجرلا ناك ولو ءاهنودب موصلا حصي الو ةينلا
 لوأ هيلع يمغأ نإو ) :م « لكلا يف ةينلا مدعل لكلا يضقي هيف ًارفاسم ناك وأ ناضمر يف رطفلا
 وهو هيف موصلا دوجول :هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امل ةليللا كلت موي ريغ هلك هاضق هنم ةليل
 . ةينلاب نورقملا كاسمإلا

 :ش (فاكتعالا ةلزنم ةدحاو ةينب ىدأتي ناضمر موص نأل هدعب ام يضمقب ال : كلام لاقو ) :م

 ىلايللاب رطفلا هل صخر اغنإو دحاو ءيش هنأو رهشلا مساب موصلا بجوأ ىلاعت هللا نأل

 ةين هيف جاتحي ال فاكتعالاك ادحاو اًيش ةينلا رهشلا قح يف دوهشلا ربتعاف ءادألا نم نكمتيل
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 هذهل نامزب سيل ام نيموي لك نيب للختي هنأل ةقرفنم تادابع اهنأل ؛ موي لكل ةينلا نم دبال اندنعو

 فعضي ضرم عون هنأل ؛ هاضق هلك ناضمر يف هيلع ىمغأ نمو « فاكتعالا فالخب ةدابعلا

 مل هلک ناضمر يف نج نمو « طاقسإلا يف ال ريخأتلا يف ارذع ريصيف ىجحلا ليزي الو ىوقلا

 . موي لکل

 :ش ( ةقرفتم تادابع ) :م رهشلا مايص نأل يأ :ش ( اهنأل موي لكل ةينلا نم دب ال اندنعو ) :م

 تناكف « يقابلا ةحص عني ال لصألا يف داسفلا نأ ىرت الأ ءاهدحو ةدابع موي لك موص يأ

 ( ةدابعلا هذه نامزب سيل ام نيموي لك نيب للختي هنأل ) :م ةدحاو ةين لكل ىعدتسيف ةفلتخم ةالصك

 الو مايألا دادعتب ةينلا دادعت ىلإ جاتحيف رهشلا لوط ةدابع موي لك موص ىقبيف يلايللا وهو :ش

 . ةينلاب الإ ةدابع

 ذإ«ةدابعلا نامزب سيل ام هيف نيموي لك نيب للختي مل هنأل :ش ( فاكتعالا فالخب ) :م

 هيفكيف «ادحاو اًئيش ناكف « ليللا يف دسفملا دوجوب دسفياذهلو ؛ فاكتعالا تقو اًضيأ ليللا

 . ةدحاو ةين

 ام الإ «عامجإلاب اذه ناضمر لك ىضق يأ :ش ( هاضق هلک ناضمر يف هيلع يمغأ نمو ) :م

 بعوتسا اذإ اميف -هنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأ نم حيرش نباو يرصبلا نسحلا نع يور

 يف ابجوم ققحتي مل رهشلا دوهش وهو ءادألا بوجو ببس نأل ؛ نونجملا يف امك هيلع ءاضق ال

 عون ءامغإلا نأل يأ :ش ( ضرم عون هنال ) :م هيلع ىنبي ءاضقلا بوجوو « مهفلا مدعل هقح

 وهو اًروصقم ميحجلا حتفو ةلمهملا ءاحلا رسكب :ش ( ىجحلا ليزي الو ىوقلا فعضي ) :م ضرم

 يفنم هنأل نونجلا نود ءامغإلاب نوتبثي اوناك - مهيلع هللا تاولص- ءايبنألا نأ ىرت الأ « لقعلا

 يأ :ش ( ريضيف ) :م ابولسم نونجلا يفو اًبولغم ءامغإلا يف نوكي لقعلا نأ امهنيب قرفلاو « مهنع
 يفال ) :مءامغإلا لاوز تقو ىلإ موصلا ريخأت يف يأ :ش ( ريخأتلا يف ارذع ) :م ءامغإلا

 . ةيلكلاب طاقسإ يف ارذع نوكي ال يأ :ش ( طاقسإلا

 لوأ نم سمشلا بورغ لبق نج اذإ يأ :ش ( هضقي مل هلک ناضمر يف نج نمو ) :م

 هلك رهشلا موص ىضق رهشلا رخآ ىلإ هلك ناضمر نج مث ةليللا لوأ يف اقيفم ناك ول هنأل ؛ ةليللا

 . ةليللا كلت موي ريغ قافتالاب

 حبصأ مث ناضمر نم ةليل لوأ قافأ اذإ لزاونلا عمج يفو « هلوصأ يف ةمئألا سمش ركذ

 ةليللا نأل ءاضقلا همزلي ال هنأ ىلع ىوتفلاو «ىراخب ةمئأ هيف فلتخا رهشلا بعوتساو اًنونجم

 » يف امك لاوزلا دعب ناضمر نم موي رخآ يف وأ هطسو نم ةليل يف قافأ ولاذكو اهيف ماصي ال
 . ( ىبتجملا

 ی ٤م وف نم ي تح ١ ءادتبأ هنکي ام رادقم هلك هلوق نم دارملا : - هللا همحر- ىنا | لاقو
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 ال ءامغإلاو ‹ جرحلا وه طقسملا نأ انلو . ءامغإلاب هربتعي وه ء-هللا همحر-كلام اًفالخ هضقي

 هضعب يف نونجملا قافأ نإو « جرحلا ققحتيف هبعوتسي نونجلاو جرح الف ةداع رهشلا بعوتسي

 هيلع بجي مل: نالوقي امه « -هللا امهمحر -يعفاشلاو رفزل اًقالخ رهشلا نم ىضم ام ىضق
 وهو «دجو دق ببسلا نأ انلو «بعوتسملاك راصو « هيلع بترتي ءاضقلاو « ةيلهألا مادعنال ءادألا

 ةمذلاب ةيلهألاو رهشلا

 وه ليللاك هيف حصيال هنأل ؛ ءاضقلا همزلي ال ناضمر نم « رخآلا مويلا نم لاوزلا دعب قاف

 . ( ناخ یضاف ىواتف » يفاذك ‹ حيحصلا

 باحصأ نم حيرش نباو ةياور يف دمحأ لاق هبو « هيضقي هدنع نإف :ش ( كلام اًقالخ ) :م

 :م اذه مكح ربتعي يأ :ش ( هربتعي ) :م كلام يأ :ش ( وه )م -هنع هللا يضر- يعفاشلا

 ‹« بعوتسااذإ ءامغإلا ىلع اًسايق بوجولا ةياهأ ىفاني ال بعوتسملا نونجلا نأل :ش ( ءامغإلاب)

 :ش ( ةداع رهشلا بعوتسي ال ءامغإلاو « جرحلا وه ) :م بوجولل يأ :ش ( طقسملا نأ انلو ) :م

 م كلذك ناك اذإف ‹ ردان برشو لكأ الب رهش ىلإ هموصو برشي الو لكأي ال هيلع ىمغملا نأل

 ( جرحلا ققحشتيف ) :م رهشلا بعوتسي يا :ش ( هبعوتسي نونحجلاو ) :م هتردنل :ش ( جرح الف )

 . جرحلاب قلعتي طاقسإلاو :ش

 رهشلا نم ىضم ام ىضق ) :م ناضمر رهش ضعب يف يأ:ش ( هضعب يف نونجملا قافأ نإو ) :م
 ‹ رفز يأ :ش ( نالوقيامه ):مروث يبأو « دمحأو ديدجلا يف :ش ( يعفاشلاو رفزل اًفالخ

 بت رتی ءاضقلاو« ةيلهألا مادعنال ءادألا هيلع بجي مل (:م : نالوقي - هللا امهمحر- يعفاشلاو

 مامإلا ركذ ءاذك هيلع اًسايق ءاضقلا كلذكف قافتالاب هيلع بجي ال ءادألاو «ءادألا يأ:ش ( هيلع

 انبهذمو اًسايقامهبهذم نأ فالحخلا ةقيرط ىف «- هللا همحر- يدنقرمسلا نيدلا ءالع

 . لكلاب ضعبلل رابتعا لك طاقسإ يف ينعي :ش ( بعوتسملاك راصو ) م اًتاسحتسا

 : یلاعت هلوقل :ش ( رهشلا وهو «دجو دق ببسلا نأ ) :م ناسحتسالا هجو :ش ( انلو ) :م

 ول ببسلا نأل ؛ رهشلا ضعب دارملاو « ۱۸١( ةيآ : ةرقبلا) ( همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف

 رهشلا ضعب مكنم دهش نمف ملعأ هللاو ةيآلا ريدقت ناكف « لاوش يف موصلا عقول هلك ناك

 ةيلهألا :ش (ةمذلاب ةيلهألاو ):م رمضملا نود روكذملا ىلإ مجري ريمضلا نإف ؛ هلك رهشلا مصيلف

 . ءادتبالاب عوفرم

 نم عني نأ زوجي : لاقي نأ « هریدقت ردقم لاؤس نع باوج وهو هربخ ةمذلاب :هلوقو

 ًالهآ هنوك يهو ةمذلاب بوجولل ةيلهألا نأب باجأف« ىضماميف ةيلهألا مدع وهو عنام كلذ

 ةيزجلا لباق يمس اذهلو ‹ ةدهعلا لصألا يف ةمذلاو « ةمذلاب اهنأل ؛ ةدوجوم يهو « باجيإلل
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 هنأل ؛ بعوتسملا فالخب هئادأ يف جرحي ال هجو ىلع اًبولطم هتروريص وهو « ةدئاف بوجولا يف
 اذه : ليق ‹ ضراعلاو يلصألا نيب قرف ال مث «تایفالخلا يف همامتو « ةدئاف الف ءادألا يف جرحي

 قحتلا « اًتونجم غلب اذإ هنأل ؛ امهنيب قرف هنأ - هللا همحر - دمحم نعو « ةياورلا رهاظ يف

 . نيرخأتملا ضعب راتخم اذهو نج مث القاع غلب اذإ ام فالخب « باطخلا مدعناف يبصلاب

 لاحلا مسال اًقالطإ اًراجم ةمذلاب ةبقرلا وهو دهعلا مازتلا لحم يمسو < ادهاعم هنوکل مذ

 . لحما ىلع
 اًضيأ قرغتسملا ىلع بجول « اًحيحص متركذام ناك ول :لوقينأ لئاقل اذكه : لاق مث

 . روكذملا رابتعاب اهركذ ةدئافلا يأ :ش ( وهو ةدئاف بوجولا يفو ) :م :هلوقب باجأف

 هئادأ يف جرحي ال هجو ىلع اًبولطم هتروریص ) :م لصألا ىلع يهو : خسنلا ضعب يفو
 : هيلع ىمخملاو « مئانلا يف انلقاذهلو :ش ( ةدئاف الف ءادألا يف جرحي هنأل ؛ بعوتسملا فالخب

 . جرحلا مدعلارهش ءامغإلاو « مونلا بعوتسا نإ ءاضقلا امهيلع بجي

 نع ملقلا عفر :٠» -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقب اًضيأ الدتسا يعفاشلاو رفز : تلق نإف
 . «قيفي ىتح نونجملا نعو« ظقيتسي ىتح مئانلا نعو « ملتحي ىتح يبصلا نع : ثالث

 مئانلا ىلع بجياذهلو« بوجولا لصأ يفنال ءادألا فيلكت عفر هنم دارملا: تلق
 . ءاضقلا

 ركذب ةقلعتملا بتكلا يف روكذم روكذملا ثحببلا مامت يأ :ش ( تايفالخلا يف همامتو ) :م
 . اًنونجم كردي نأ وهو « يلصألا نونجملا نيب يأ :ش ( يلصألا نيب قرف ال مث ):م تايفالخلا

 نأل يآ :ش ( هنأل ) :م نينونجلا نيب يأ :ش ( امهنيب قرف هنأ دمحم نعو« ةياورلا رهاظ يف ) :م

 رهشلا ضعب يف قافأ اذإ هقح يف :ش ( باطخلا مدعناف يبصلاب قحتلا اًنونجم غلب اذإ ) :م يبصلا

 . غلب [مث] يبصك ناكف نآلا هيلإ هجو باطخلا ءادتبا نأل ىضم ام ءاضق هيلع سيل

 . ضراعلا نونجلا ىف امك رهشلا ضعب يف قافأ اذإ يلصألا نونجلا يف ىضم ام

 . یضم ام ءاضق همزلف ‹ يبصلاب قحلي ال ينعي :ش ( نج مث ًالقاع غلب اذإ ام فالخب ) :م

 دبع وبأ مامإلا مهنم :ش ( نيرخأتلا ضعب راتخم ) :مدمحم نع يورملا يأ :ش ( اذهو ) :م
 ظوفحملا «طوسبملا « یفو < رافصلا دهازلا مامإلاو يعيبرلا مامالاو ىناجرجلا - هللا همحر- هللا
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 موص یدآتی : -هللا همحر-رفز لاقو هؤاضق هیلعف ارطف الو اًموص ال هلک ناضمر يف ونی مل نمو
 عقي هيدؤي هجو يأ ىلعف هيلع قحتسم كاسمإلا نأل ؛ ميقملا حيحصلا قح يف ةينلا نودب ناضمر

 ةدابع الو « ةدابعلا ةهجب كاسمإلا قحتسملا نأ : انلو . ريقفلا نم باصنلا لك بهو اذإ امك « هنع

 ةاكزلا يف رم ام ىلع ةبرقلا ةين دجو باصنلا ةبه يفو «ةينلاب الإ

 - هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور الو يبصلاك لصألا يف ىضم ام يضقي ال هنأ دمحم نع

 نبا لاق هبو ىضم ام ءاضق هيلع سيل هنأ حصألاو« هبهذم سايق ىلع نورخأتملا هيف فلتحاو

 . ىكلاملا نوشجاملا

 ىضق هرخآ يف وأ «هطسو ىف وأ « هلوأ ىف قافأ اذإ « ضراعلا نونجلا : « عئادبلا» يفو

 صاوخ نم ةلأسملا هذه :ش ( هؤاضق هيلعف ارطف الو اًموص ال هلك ناضمر يف وني مل نمو ) :م

 «ةينلا دوجول ةيفاك ملسملا لاح ةلالد نأ ال ةلأسملا هذهل ليوأتلا نم دب ال مث « «ريغصلا عماجلا»

 اًمئاص ريصي هنأ ناضمر نم ىلوألا ةليللا نم سمشلا تبرغ امدعب هيلع يمغأ نم نأ ىرت الأ

 . هلاح رهاظ ىلع ةينلا ىلع هرمأ انلمح انأ ال رطفلا الو موصلا ةين هنم فرعي ملو اهموي يف

 داتعا ًاكهتنم وأ اًرفاسم وأ ًاضيرم نوكي نأ ةلأسملا هذه ليوأت انخياشم لاق مث: يقانغسلا لاق

 - مالسإلا رخف هركذ ‹ موصلا هينو ةيزعلا ىلع ًاليلد هلاح حلصيال ىتح ناضمر يف رطفلا

 . - هللا

 يذلا وه عاجش وبأ :ش ( ميقملا حيحصلا قح يف ةيتلا نودب ناضمر موص یدأتی : رفز لاقو ) :م

 - هللا همحر- رفز نم اذه اودعبتساو دهاجمو ءاطع نع اذكه يورو «رفز نع لوقلااذه یور

 لوق وهو « ةدحاو ةينب هلك ىدأتي هنأ هبهذم لوقيو هنع هبهذم اذه نوكي نأ ركني ىخركلا ناكو

 امهل دب ال رفاسملاو ضيرملا نأل ؛ ميقملاو حيحصلاب ديق اغإو دمحأ نع ةياورو قاحسإو كلام

يعتم هلال مر ع عاب هیدؤي جو يآ یلعف هپاع قحشسم كاسمإلا نأل ( |۴ قاغتالاب ةينلا نم
 ن

 ٠ ةاكزلا هنع طقست هنإف :یش (ریققلا نم باتا لک بهو ات ایک

 لامعألا» : ةا هلوقل :ش ( ةينلاب الإ ةدابع الو ةدابعلا ةهجب كاسمإلا قحتسملا نأ انلو ) :م

 دجوو لحملا رايتخاب :ش ( ةاكزلا يف رم ام ىلع ةبرقلا ةين دجو باصنلا ةبه يفو ) :م «تاينلاب

 هل باوثلا لوصحل عوجرلا كلي ال اًنيش ريقفل بهو نم نأ ىرت الأ« لحمل ةجاحل ةبرقلا ىنعم

 ىلع انه اه زاوجلا ركذ فيكف رفز دنع لطاب ةاكزلل دحاو ريقفل باصنلا ءاطعإ :تلق نإف

 ريقفلا نوكي نأ هليوأت : ليقو« مكبهذم ىلع يأ هنم دارملا نوكي نأ زاج : اولاق : تلق . ؟ هبهذم#

 . قافتالاب ةاكز باصنلا ءادأ زوجي كلذ دنعف اًتويدم
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 - رفز لاقو ٠ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هيلع ةرافك ال لكأف موصلل وان ريغ حبصأ نمو

 امهمحر - دمحمو « فسوي وبأ لاقو « هدنع ةينلا ريغب ىدأتي هنأل ؛ ةرافكلا هيلع : - هللا همحر

 . بصاغلا بصاغك راصف «ليصحتلا ناكمإ توف هنأل ؛ ةرافكلا بجت لاوزلا لبق لكأ اذإ -هللا

 . ةينلاب الإ موص ال ذإ عانتما اذهو « داسفإلاب تقلعت ةرافكلا نأ: - هللا همحر - ةفينح يبألو

 دقو « اهئاضق يف جرحت اهنأل ؛ ةالصلا فالخب ‹ تضقو ترطفأ تسفنوأ « ةآرملا تضاح اذإو

 ةيقب اكسمأ « راهنلا ضعب يف ضئاحلا ترهط وأ « رفاسملا مدق اذإو « ةالصلا يف رم

 يبأ دنع هيلع ةرافك ال لكأف موصلل ) :م وان ريغ هنوك لاح يأ :ش ( وان ريغ حبصأ نمو ) :م

 لاق ةفينح يبأ لوقبو « عماج ولاذكو هدعب وأ لاوزلا لبق لكأ ءاوس :ش ( -هللا همحر- ةفينح

 . - هللا مهمحر- دمحأو ىعفاشلاو كلام

 :م طرشب تسيل ةينلا ينعي :ش ( ةينلا نودب هدنع ىدأتي هنأل ةرافكلا هيلع : رفز لاقو ) :م

 ةرافكلا بجت لاوزلا لبق لكأ اذإ ) :م - هللا امهمحر- دمحمو « فسوي وبأ لاق يأ :ش ( :الاقو)

 اًقوقوم كاسمإلا مكح بجي لاوزلا لبق نأل ؛ موصلا ليصحت يأ :ش ( ليصحتلا ناكمإ توف هنأل

 دعب امأ «موصلا ليصحت ناكمإل اًتوفم هلكأب راصف « راهنلا فصن لبق اموص ريصي نأ ىلع

 . هيلع ةرافك الف « اًتوفم ريصي الف كلذ ىلع فوقوم ريغ هكاسمإف لاوزلا

 - هللا همحر- دمحم نع روهشملا : « يواحطلا رصتخمل هحرش » يف يزارلا ركب وبأ لاقو

 نمضيامك بوصخملا نإف :ش ( بصاغلا بصاغك راصف ) :م - هللا همحر- ةفينح يب عم هنأ

 . درلا ناكمإ تيوفتل بصاغلا بصاغ نمضي لصألا تيوفتل لوألا بصاغلا

 اذهو ) :م موصلا داسفإب يأ :ش ( داسفإلاب تقلعت ةرافكلا نأ : هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 ريغ هنأل هيلع ةرافك الف :ش ( ةينلاب الإ موص ال ذإ ) :م هل داسفإ ال موصلا نع يأ :ش ( عانتما

 . مئاص

 ( تضىقو ترطفأ ) :م ءاسفن تراص يأ نونلا مضب :ش ( تسفن وأ ةآرملا تضاح اذإو ) :م

 جرحلا اهيف عقي :ش ( جرحت اهنأل ) :م ةالصلا يضقت ال :ش ( ةالصلا فالخب ) :م موصلا يأ :ش

 يف ةالصلاو موصلا نيب قرفلا نايب يأ :ش ( ةالصلا يف رم دقو ) :م اهترثكل :ش ( اهئاضق يف ) :م

 . ضيحلا باب يف ةالصلا نود موصلا ءاضق بوجو

 . ضيحلا باب ىف اهركذ هنأل ةرركم ةلأسملا هذه : تلق نإف

 تضاح اذإ ةمئاصلا نأ ركذت مل نكل موصت ال ضئاحلا نأ ضيحلا باب يف ركذ : تلق

 . ترطفأ

 ةيقب اكسمأ راهنلا ضعب يف ضئاحلا ترهط وأ ):م هرصم يأ :ش ( رفاسملا مدق اذإو ) :م
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 ًالهآ راص نم لك فالخلا اذه ىلعو ‹ كاسمإلا بجي ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو « امهموي

 نم ىلع الإ بجي الف ‹ فلخ هيبشتلا : لوقي وهو ‹ مويلا لوأ يف كلذك نكي ملو « موزلل
 ال ًالصأ تقولا قحا ءاضق بجو هنأ انلو . اًئطخم وأ ءادمعتم رطفملاك هقح يف لصألا ققحتي

 لاح مهيلع بجي ال ثيح «رفاسملاو ضيرملاو ءاسفنلاو ضئاحلا فالخب مظعم تقو هنأل اًقلخ

 هبشتلا نع عناملا ققحتل راذعألا هذه مايق

 ( كاسمإلا بجي ال : يعفاشلا لاقو ) :م تقولل اًميظعت مئاصلا هنع كسي ام لك نع :ش (امهموي

 ًالهآ راص نم لك) :م يعفاشلا نيبو اننيب ينعي :ش ( فالخلا اذه ىلعو) :م امهم وي ةيقب يف ينعي :ش

 كاسمإلا موزلل ًالهأ نكي مل هنأ لاحلاو يأ :ش ( كلذك نكي ملو ) :م كاسمإلا موزلل يأ ( موزلل

 مهنإف راهنلا ضعب يف قيفي نونجملاو غلبي يبصلاو ملسي رفاكلا لثم :ش ( مويلا لوأ يف ) :م

 . يعفاشلل اًقالخ مهموي ةيقب كاسمإلاب نورمؤي

 الإ بجي الف ) :م موصلا نع يأ :ش ( فلخ هيبشتلا :لوقي ) :م يعفاشلا يأ :ش ( وهو) :م

 دمع رطفأ يذلاك يأ :ش ( اًدمعتم رطفملاك هقح يف ) :م موصلا وهو :ش ( لصألا ققحتي نم ىلع

 نم هنأ رهظ مث « كشلا موي لكأ يذلاك اًتطخم هنوك لاح رطفأ يذلاك يأ :ش ( اًتطخم وأ ) :م

 ءاملا لزنو ةضمضملا يف أطخأ يذلاك وأ « اًعلاط رجفلا ناكو ليل هنأ نظ ىلع رحست وأ ناضمر

 . هدنع رطفی ال هفوج يف

 اتطاب وأ اًرهاظ « مويلا لوأ يف اًحابم لصألا هل ناك نم « هدنع لصألا : « يفاكلا» يفو

 ضئاحلا يفو اعامجإ كاسمإلا همزلي ًاطخ وأ ادمع رطفلا يفف هموي ةيقب يف كاسمإلا همزلي ال

 . اعامجإ بجي ال ءاسفنلاو

 ًاطخلاب رطفلا ققحتيال : - هللا همحر- يعفاشلا دنعو اًتطخم وأ هلوق هجو ام :ليق نإف

 موي لكأ نمك هموص داسفإ يف هدصق مدعل هدنع مويلا هموص حصي مل نم ىطخعملاب دارملا : انلق

 . قافتالاب هبشتلا بجي انه اهو « راطفإلا هنم ققحتي هنإف ناضمر نم هنأ رهظ مث كشلا

 ثيح نم يأ :ش ( ًالصأ تقولا قحا ءاضق بجو ):م هيبشتلا نأ يأ :ش ( هنأ انلو ) :م

 تبجو اذهلو :ش ( مظعم تقو هنأل ):م ةيفلخلا ثيح نم ال يأ :ش ( اقلخ ال ):م لصألا

 الهأ ناك نإ« موصلاب هقح ءاضق بجو اًمظعم ناك اذإو هريغ نود دمع هيف رطفملا ىلع ةرافكلا

 ( بجي ال ثيح« رفاسملاو « ضيرم او « ءاسفنلاو ٠ ضئاحلا فالخب ) :م اًملخ نكي مل نإ كاسمإلابو

 ضرملاو« سافنلاو« ضيحلا يهو :ش ( راذعألا هذه مايق لاح مهيلع ):م كاسمإلا يأ :ش

 . رفسلاو

 هيشتلاو مارح امهيلع موصلا نإف ءاسفنلاو ضئاحلا يف امأ :ش ( هيبشتلا نع عناملا ققحتل ) :م

 انمزلأ ولف «جرحلا رابتعاب امهقح يف ةصخرلا نألف رفاسملاو ضيرملا يف امو مارح مارحلاب
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 وأ ‹ علط دق وه اذإف علطي مل رجفلا نأ ىري وهو رحست اذإو : لاق .موصلا نع هققحن بسح

 تقولا قحل ءاضق هموي ةيقب كسمأ برغت مل يه اذإف تبرغ دق سمشلا نآ ىري وهو رطفأ

 « ضيرملا يف امك « لثلاب نومضم قح هنأل ءاضقلا هيلاعو « ةمهتلل ايفن وأ « نكمملا ردقلاب
 هللا يضر - باطخلا نب رمع لاق هیفو . دصقلا مدعل ةرصاق ةيانجلا نأل ؛هيلع ةرافك الو رفاسملاو

 . ريسي انيلع موي ءاضق مثول انفناجت ام : - هنع

 موصلا نع عناملا ققحت لثم يآ :ش ( موصلا نع هققحن بسح ) :م هل اهتعوضوم ىلع داع هيبشتلا
 ناك اًمارح ناك ام نأل كلذو « ققحتم موصلا نم عناملا نأ امك ققحتم هيبشتلا نم عناملا نأ دار

 . منصلا ةدابع هتهباشمل هوركم اًضيأ هيدي نيب ةالصلاو « مارح اهنإف منصلا ةدابعك اًمارح ههبشي ام

 ( ىري وهو ) :م يرودقلا لاق يأ رحست اذإو : لاق خسنلا رثكأ يف :ش ( رحست اذإو : لاق ) :م

 نظلا نم دارملاو « نظي وهو خسنلا ضعب يفو نظي هنأ لاحلاو يأ ءارلا حتفو ءايلا مضب :ش

 نيدلا ظفاحو ريرضلا نيدلا ديمح مامإلا هركذ اذك « ةرافكلا بجت اكاش ناك ول ىتح نظلا ةبلغ

 .« هافصتسم» يف يفسنلا

 فالخب كاشلا رحستملا لكأ يف ةياورلا نأل « هقالطإ ىلع حصي ال كلذو : يزارتألا لاق

 رجفلا عولط يف كش ول « - هللا همحر - « يواحطلا حرش » يف هركذ ام ىلإ ىرت الأ« كلذ

 نم نيقي يف هنأل ‹ هيلع ءاضق الو هموص دسفي مل كشلا عم رحست نإف رحستي ال نأ هل لضفألاف

 علاط رجفلا نأ هيأر ربكأو رحست اذإ الإ كشلاب لوزي ال نيقيلا نأ لصألاو « راهنلا يف كشو ليللا

 . موصلا باتك يف ركذاذك : لاق مث «يضقي نأ انيلإ بجاو رحسلا تقو

 برغت مل يه اذإف تبرغ دق سمشلا نأ ىري وهو رطفأ وأ «علط دق وه اذإف علطي مل رجفلا نأ ) :م

 اذإ هنإف :ش (ةمهتلل) :م يفنلا لجأل يأ :ش ( اًيفن وأ «نكمملا ردقلاب تقولا قحا ءاضق هموي ةيقب كسمأ

 هيلعو ) :م ثيدحلاب بجاو ةمهتلا عضاوم نع زرحتلاو قسفلاب سانلا همهتا هب رذع الو لكآ

 نإف ينزملاو دوادو هيوهار نب قاحسإو دهاجمو نسحلاو ءاطعو ىليل يبأ نبال افالخ :ش ( ءاضقلا
 قح ) :م ءادألا تاوف نأل يأ :ش ( هنأل ) :م دسفي ال هموص نأل « ءاضقلا هيلع بجي ال مهدنع

 ضيرملا يضقي امك يأ :ش ( رفاسملاو ضيرملا يف امك ) :م هاضق هتوف اذإف ًاعرش :ش ( لثملاب نومضم

 . هرصم همودق ردقب رفاسملاو هضرم ردقب رفاسملاو

 ةرافكلا اوبجوأ ثيح مهضعبل اًفالخ :ش ( دصقلا مدعل ةرصاق ةياتجلا نأل « هيلع ةرافك الو ) :م

 موي ءاضقق مثإل انفناجت ام - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع لاق ) :م انلق ام لثم يأ :ش ( هيفو ) :م

 «ثيدحلا بيرغ» باتك يف ديبع وبأ هاور ام اذه : « هحرش » يف يزارتألا لاقو :ش ( ريسي انيلع

 «ميغ موي يف رمع رطفأ :لاق ميهاريإ نع «دامح نع «ةفينح وبأ انربخأ (٥٤)راثآلا يف نسحلا نب دمحم )١(

 =نم ةبيش يبأ نبا هجرخأو «هناکم اموی يضقن مث ءاذه متن ‹«فنجب انضرعت ام : رمع لاقف « سمشلا تعلطف

 ۱۰١



 ناضمر يف رطفأ هنأ -امهنع هللا يضر - رمع نع بهو نب ديز نع شمعألا نع ةيواعم يبأ نع

 ال: - هنع هللا يضر - رمع لاقف ةعلاط سمشلا اذإف رظن مث تبرغ دق سمشلا نأ ىري وهو

 لاق« فنج فناجتم وهف لئام لكو هملعن نحنو هاندعت الو هيلإ انليام يأ مئإل انفناجت ام « هيضقن

 يأ ال : هيلع ادر لاقف انمثأ دقو ةعلاط سمشلا نأك لئاق هل لاق هليوأتف هيضقن ال : هلوق امأ

 مسقأ ال » : ىلاعت هلوق هلثمو « هريغانيلع سيل موي ناکم سیل ام يضقن يأ تننظ امك رمألا سيل

 ال كبرو الف * : ىلاعت هلوق هلثمو ثعبلا هركنأ نم دارأف ١(. ةيآلا : ةمايقلا ) 4 ةمايقلا مويب

 . حيحصب سيل : لاقف « ايعار ال اًيعاد كانثعب » ةيادهلا خسن ضعب يف درو

 موي هباحصأ عم رطفأ نيح - هنع هللا يضر - رمع نأ « ةيادهلا حرش » يف مهضعب دروأ دقو

 مالعإو ناذألل اًيعار ال اًبعاد كانشعب : لاق نينمؤملا ريمآ اي سمشلا :لاقو ةنذئملا نذؤملا دعص

 هلك انه ىلإ . هيلإ تفتلم الف تاعوضوملا نم مثإل انفناجت ام لاق مث ءلاوحألل اًظفاح الو سانلا

 : هوجو نم رظن هيفو يزارتألا مالك

 يف ىور ةبيش يب نبا نأل « ادج فلكت هلوأاميف هيضقن ال هلوق يف هليوأت : لوألا

 تیب نم سابع جورخ : لاق بهو نب ديز نبا نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انندح :(هفنصم)

 نأ اوثبلي ملو اورطفآأف تباغ دق سمشلا نأ رظنف باحس ءامسلا ىلعو - اهنع هللا ىضر - ةصفح

  مثإ نم انفناجت ام » : -هنع هللا يضر - رمع لاقف ةعلاط سمشلا اذإف باحسلا ىلجت

 موقلا ضعب برشف بارش هيلإ برقو ناضمر يف - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع تدهش

 مل ةعلاط سمشلا نإ نينمؤملا ريمأ اي هللاو : لاقف نذؤملا ىقترا مث تبرغ دق سمشلا نوري مهو

 ىتح متیلف رطفأ نکی مل نمو هناکم اًموی مصیلف رطفأ ناک نم - هنع هللا يضر - رمع لاقف برغت

 دقو ايعار كثعبن ملو اًيعاد كانثعب اغلإ : هل لاقف هيف دازف رخآ قیرط نم هاعداو سمشلا برخت

 . یھهتنا رسی موی ءاضقو اندھتجا

 دامح نع هنع هللا يضر - ةفينح وبأ انربخأ « راثآلا » باتك يف نسحلا نب دمحم یورو

 يف هباحصأو -- هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع رطفأ : لاق يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نبا

 . مثإ نم انفناجت ام : لاقف «هوحن بهو نب دیز قیرط =

 موي ءاضق : رمع لاقف «هرخآ يف لاقو . ثیدحلا «ناضمر يف رمع تدهش : هيبأ نع ةلظنح نب يلع قيرط نمو

 . ءاضقلا نم دب ١ : هيوأر ةورع نب ماشه هيف لاق « يراخبلا دنع ركب يبأ تنب ءامسأ نع : بابلا يفو . ریسي
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 ةالصلا هيلع -هلوقل بحتسم رحستلا مث .ةالصلا يف هانيب دقو « يناثلا رجفلا رجفلاب دارملاو
 . هريخأت بحتسملاو « ةكرب روحسلا ىف نإف اورحست » :-مالسلا

 ا ی ی اف لا یا لاق تاغ یس ناوک م م
 . هناکم اًموي يضقن مث مويلا اذه متن فن

 ةبيش يبأ نبا هاور يذلا دانسإلاب وه ديبع يبأ نع هركذ يذلا رثألا اذه نأ : يناثلا
 وبأ هاور يذلا نتملا نم ردجأو ىلوأ ةبيش يبأ نبا هاور يذلا نتملاب ذخألاو نتملا يف فالتخالاو
 يراخبلا خياشم نم ةبيش يبأ أ نبا نكلو « اريك اًمامإ ًضيأ ديبع وبأ ناک نِإو یفخی ام ىلع « دیبع

 مل ديبع وبأو ةمثألا نم نيريثك نيرخآو لبنح نب دمحأو ةجام نباو يتاسنلاو دواد يبو ملسمو
 لاعفأ » باتك يف اًضيأ هنع یکحو «مامإلا فلخ ةءارقلا »باتك يف هركذو يراخبلا هل وري
 .«دابعلا

 ملو ىوعد درجم حيحصلا وه - هنع هللا يضر - رمع نعانركذ يذلا هلوق نأ : ثلاثلا
 هب دارآ « ةيادهلا حرش» يف مهضعب هدروأ هلوقو هريغ هركذ يذلا حيحصلا لب ‹اهيلع نهربي
 . لمكألا مث كلذ ىلع يكاكلا هعبتو ةياهنلا » يف هركذ يذلا وه هنإف يقانغسلا

 نبا نع انرکذ ام كل رھظی[ ١ . .] میحصب سیل كاذف ًعارال ابعاد كانشعب هلوق نأ :عيارلا
 . ةبيش يبأ

 نيروكذملا ةمئألا بسني ثيح يوق زارتحا تاعوضوملا نم همالك رخآ يف هلوق : سماخلا
 لمأت ريغ يف هتداع ىلع همالك عسوأو «ةبيش يبأ نبا فنصم)» ىلع علطي مل هنأكو عضولا ىلإ
 . فنصملا مالك رظن الو

 رجفلا وهو :ش ( يناثلا رجفلا ) :م علطي مل رجفلا نأ هلوق يف ينعي :ش ( رجفلاب دارملاو ) :م
 باب يف :ش ( ةالصلا يف هانيب دقو ) :م بذاكلا رجفلا ال موصلاو ةالصلا يف ربتعملا وهو قداصلا

 تقو لكؤي ام وهو نيسلا حتفب روحسلا لكأ رحستلا :ش ( بحتسم رحستلا مث ):م تيقاوملا
 :م: يب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا ةالصلا هيلع هلوقل ) :م هلوقب هبابحتسا ىلإ راشأو رحسلا
 ةدايز ةكربلا نم دارملا : ليقو « ةكرب روحسلا لكأ يف يآ :ش ( ” ةكرب روحسلا يف نإف اورحست)
 يأ- راهنلا ةلئاقب اونيعتسا » : -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوق ليلدب موصلا ءادأ يف ةوقلا

 باوثلا لين اهب نوكي نأ زاجو ٠« راهنلا مايص ىلع روحسلا لكأبو . ليللا مايق ىلع -هتلوليقب
 - مالسلاو ةالصلا هيلع - هنإف «مالسإلا لهأب صوصخم وه اب هملعو نيلسرملا نسب هنانتسال
 . روحسلا لكأ باتكلا لهأ مايصو انمايص نيب ام قرف : لاق

 سفن نأ ال بحتسم يف اًبحتسم نوكيف روحسلا ريخأت يأ :ش ( هريخأت بحتسملاو ) :م

 . هنع هللا ىضر - سنأ ثيدح نم هيلع قفتم (۱)



 ‹ روحسلا ريخأتو ‹ راطفإلا ليجعت : نيلسرملا قالخأ نم ثالث » :- مالسلا ةالصلا هيلع- هلوقل

 .« كاوسلاو

 اًبحتسم نوكيف اًضيأ بحتسم ليللا رخآ ىلإ هريخأتو بحتسم روحسلا لكأ وهو روحسلا

 قالخأ نم ثالث ) :م يب يبنلا لوقل يأ رش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م بحتسم يف اًضيأ

 يف يناربطلا هجرخأ ثيدحلااذه :ش ( كاوسلاو روحسلا ريخأتو راطفإلا ليجعت نيلسرملا

 «دیز نب دامح انثدح « برح نب نامیلس انثدح « برح نب دمحم نب رفعج انٹدح « همجعم

 ا هللا لوسر لاق : لاق ءادردلا يبأ نع « يلجعلا قروم نع «ةيلاعلا يبأ نب يلع نع

 يف لامشلا ىلع نيميلا عضوو ‹ كاوسلاو « روحسلا ريخأتو رطفلا ليجعت نيلسرملا قالخأ نم ثالث»
 . ًافوقوم «هفنصم »يف ةبيش يبأ نبا هركذو ««ةالصلا

 لاق ءادردلا يبأ ثيدح وحنب ًاعوفرم ةفيذح ثيدح نم دارفألا ىف هاور ينطقرادلاو

 راطفإلا ليجعت نيلسرملا قالخأ نم ثالث » : لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع يور : يزارتألا

 ل ر يالا مشل ىلع نيملا عضوو روحسلا ريخأتو

ذ انا ینو ام جم تيدا رکذ لآ دعب يقانغسلا لاقو يرصبلا ىلإ هبسن يزارتألا
 عضو رک

 . 'طوسبملا» يف ركذ امل قفاوم انه ركذ ام نكلو كاوسلا ناكم ةالصلا ىف لامشلا ىلع نيميلا

 رشعم انإ »: لاق هنأ ةي يبنلا نع -امهنع هللا يضر- سابع نبا ةياور نم يقهيبلا ىورو

 . ١ ةالصلا يف انلئامش ىلع اننايأ عضنو انروحس رحؤنو انراطفإ لجعن نأ انرمأ ءايبنألا

 يضر- ةريره يبأ ةياور يفو < -امهنع هللا يضر- رمع نبا ةياور نماذكه اًضيأ هاورو

 . ةفيعض اهلك :لاق مث -هنع هللا

 بجاو روحسلا ريخأت نأ ىلع لدي هتحص ريدقت ىلع : تلق نإف
 اًبجاو هريخأت ناك اذإو

 . اًبجاو اًضيأ روحسلا نوكي

 يفو « ثيدحلا اذهب لمعلاو ةنس وأ بحتسم هنأ ىلع لدي نتملا يف يذلا ثيدحلا : تلق

 ةنس وأ اًبحتسم روحسلا سفن ناك اذإف ةنس «عئادبلا » يفو و هيلإ بودنم روحسلا : « طحملاظ»

 . كلذك هريخأت نوکي

 يناربطلا هاور : يمثيهلا لاق .«كاوسلاو ءروحسلا ريخأتو ءراطفإلا ليحعت :نيلسرملا قالخأ نم ثالث» : ثيدح (1)

 . همجرت نم دج مل نم هلاجر يف عوفرملاو حيحص فوقوملاو .ءادردلا يبأ ىلع اًقوقومو اًعوفرم ريبكلا يف

 دنع وهو كاوسلا لدب ةالصلا يف لامشلا ىلع نيميلا عضو هيفو ءادردلا يبأ ثيدح نم ٠١١(. /۲) عمجلا

 . دارفألا يف ينطقرادلا دنع ًاعوفرم ةفيذح نع بابلا يفو « فوقوم ةبيش يبأ
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 الو ‹ مرحملا نع ازرحت لكألا عدي نأ لضفألاف نينظلا ىواست هانعمو « رجفلا يف كش اذإ هنأ الإ

 لكآ ولو « كلذ هيلع بجي

 ؟هريخأت دح ام : تلق نإف

 لكأي يعازوألاو ءاطعو سابع نبا لاقو « رخآلا هسدس وه ثيللا نعو ليللا رخآ : تلق

 عولط يف كش ول : يوونلا لاقو روهمجلا لوق وهو : يجورسلا لاقو . رجفلا ضيبي ىتح

 كلام الإ هيرحتب دحأ لقي ملو : لاق رجفلا ققحتي ىتح عامجلاو برشلاو لكألا هل زاج رجفلا
 هللا لوسرل ناك :لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا نعو « ءاضقلا هيلع بجوأو « همرح هنإف

 هاور . اذه ىقريو اذه لزني نأ الإ امهنيب نكي ملو :لاق « موتكم مأ نباو لالب نانذؤم ةي
 . ملسمو ‹يراخبلا

 ىلإ انمق مث هيي هللا لوسر عمانرحست : لاق -هنع هللا يضر- تباث نب ديز نعو
 . ملسمو يراخبلا هاور . ةيآ نيسمخ لاق ؟ امهنيب ام ردق ناك مك : تلق .ةالصلا

 نإف « مالسإلا لهأب صوصخم وهو نيلسرملا قالخأ نم روحسلا ريخأت هجو ام : ليق نإف
 . روحسلا لكأب باتكلا لهأ مايصو انمايص نيب قرف يب يبنلا

 : ًضيأ نيرخآ نیباوجب بیج

 رخآلاو ملعن ال نحنو نوكي نأ زاوجل مهتلع نم نكي مل هنأ ملسن ال : لاقي نأ : امهدحأ

 ن هنم مزلي الف مهل لاصحخ ثالث يأ نيلسرملا ننس نم ثالث : لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع - هنأ

 لاقي امك ةلصخب اًصوصخم مهنم دحاو لك نوكي نأ زاوجل لاصحخ ثالث مهنم دحاو لكل نوکی

 ةعمتجم لكلا نوكت نأ مزلي الف « فينصتلاو < ةرظانملاو « ثحببلا يف ةديمح لاصح ءاملعلل

 : لاق هنأ يهو - هللا همحر- يجاريسلا نيدلا ءالع انخيش ىلإ تبسن ةيشاح تيأرو دحاو يف

 نأل ةا انيبن قالخأ نم نوكيف دهع ال ذإ سنجلل نيلسرملا يف ماللا لاقي نأ باوجلا يف هبشألا

 . ملعأ هللاو مهصاوخ نم كلذ نوكي وأ دحاولا ىلع قدصي سنجل ا

 عوقولا نع زارتحالل بحتسملا وه رحستلا كرت ذئنيحف :ش ( رجفلا يف كش اذإ هنأ الإ ) :م

 :م كشلا ىنعم يآ :ش ( هانعمو ) :م نآلا ءيجيامك كلذ هيلع بجي ال اذه عمو « مارحلا يف

 ةحماسم اهيف ةرابعلا هذه : ليق . :ش ( مرحملا نع ازرحت لكألا علي نأ لضفالاف نينظلا يواست)

 عولطو ‹ رجفلا عولط ىلع احجار هدنع ليللا ءاقب نوكي فيكف داقتعالا ناحجر نظلا نأل

 كلذب هدارمو « نايواسي ذإو « مهو حوجرملاو « حجار وه نظلاو ليللا ءاقب ىلع احجار رجفلا

 كرت يأ :ش ( كلذ هيلع بجي الو ):م . برشلاو « لكألا عدي نأ لضفألاف « نيترامألا يواست

 لكأ ولو ) :م نيدلا رمأ يف اًطايتحا كلذ هيلع بجي هنأ - هللا همحر- نسحلا ىورو روحسلا
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 نيبتسي ال عضوم يف ناك اذإ :- هللا همحر - ةفينح يبأ نعو . ليللا وه لصألا نأل ؛ مات هموصف

 لكأ ولو « لكأي ال كشي وهو « ةلع هرصبب ناك وأ « ةميغتم وأ « ةرمقم ةليللا تناك وأ ٠ رجفلا
 هيأر ربكأ ناك نإو « كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد » : -مالسلا ةالصلا هيلع- هلوقل ؛ ءاسأ دقف

 ال ةياورلا رهاظ ىلعو « طايتحالا هيفو « يأرلا بلاغب ًالمع هؤاضق هيلعف ‹ علاط رجفلاو « لكأ هنأ
 هيلع ةرافك ال علاط رجفلا نأ رهظ ولو « هلثم الإ لازي ال نيقيلا نأل ؛ هيلع ءاضق

 تناك وأ« رحفلا نيبتسي ال عضوم يف ناك اذإ هنأ :-هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) م٠ علط دق رجفلا
 نسحلا هاور :ش ( ءاسأ دقف لكأ ولو لكأي ال كشي وهو« ةلع هرصبب ناك وأ «ةميغتم وأ« ةرمقم ةليللا

 ام عد ) :مايلي يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م - هللا همحر- ةفينح يبأ نع

 قدصلا نإو ةبير بذكلا نإف هيلعو يكاكلا هعبتو يقانغسلا لاق :ش ( 'كبيري ال ام ىلإ كبيري
 لمكألاو < يزارتألا امأو « ةمئألا نم هجرخ نم الو ةباحصلا نم هاور نم ركذي ملو ةنينأمط

 . زجعلا نمالإ كلذ سيلو حارشلا بأد نم اذه سيلو ًالصأ هاركذي مل امهنإف
 يبأ نع « ةبرشألا باتك يف يئاسنلاو « بطلا باتك يف يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه : تلق

 هللا لوسر نم تظفح ام -امهنع هللا ىضر -ىلع نب نسحلل تلق : لاق « يدعسلا نوجا
 بذكلاو ةنينأمط قدصلا نإف : يذمرتلا داز كيري ال ام الإ كبيري ام عد هنم تظفح : لاق ةي
 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو « ةبير

 ملو دانسإلا حيحص لاقو « «هكردتسم» يف مكاحلاو «هحيحص» يف نابح نبا هاورو
 يضر- رمع نبا نع « عفان نع رمع نب هللا دبع ىلإ هدانسإب ريغصلا يف يناربطلا هاورو هاج رخي
 یھتنآ . « كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد و« نيب مارحلاو نيب لالحلا » : لاق ي يبنلا نع - امهنع هللا

 ةبيرلا كيف لصحيو ككشي ام عد يأ ةمهتلاو كشلا ةبيرلاو « هككش ابير هبار نم كبيري ام هلوق
 . تنامطاو تنکسا ... . . ] سفنلا قلق لصألا يف يهو

 :ش ( هؤاضق هيلعف علاط ) :م رجفلا نأ لاحلاو يأ :ش ( رجفلاو لكأ هنأ هيأر ربكأ ناك نإو ) :م
 نم ىلوأ هيلع سيل ام ءاضق نأل :ش ( طايتحالا هيفو يأرلا بلاغب ًالمع ) :م مويلا كلذ ءاضق يآ
 . حيحصلا وه : « حاضيإلا » يفو :ش ( هيلع ءاضق ال ةياورلا رهاظ ىلعو ) :م . هيلع ام ءاضق

 اذكو « نيقيب الإ هنع لقني الف لصألا وه ليللا نأل :ش ( هلثمب الإ لازي ال نيقيلا نأل ) :م
 نأ رهظ ولو) :م ةياورلا رهاظ باتكلا يف اذه لعجو « - هللا همحر- فسوي يبا نع يور
 علاط رجفلا نأ هيأر ربكأ يفو لكأ اذإ اميف رجفلا عولط رهظ ول يأ :ش ( هيلع ةرافك ال علاط رجفلا

 )۹٠٠( نآمظلا دراوم نابح نباو(١۱1۸) ةجام نباو )۲۳٣۷( دواد وبأ هجرخأ نابوث نع :اهنم قرط هل (۱)
 . يذمرتلا هلقن اميف يراخبلا لاق اذكو . بابلا يف يور ام حصأ وه : دمحأ لاق )١/ ٤۲۷(. مكاحلاو
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 ؛ رطقلا هل لحي ال سمشلا بورغ يف كش ولو . ةيدمعلا ىق ققحتت الف لصألا ىلع رمألا ىنب هنأل

 لبق لكأ هن هيأر ربكأ ناك نإو « لصألاب المع ءاضقلا هيلعف لكأ ولو « راهنلا وه لصألا نأل

 مل اهنأ نيبتو هيف اًكاش ناك ولو ‹ لصألا وه راهنلا نأل ؛ ةدحاو ةياور ءاضقلا هيلعف بورغلا

 راهنلا وهو لصألا وه ام ىلإ ارظن ؛ ةرافكلا بجت نأ يغبني « برغت

 . لصألا وه ليللا نأل :ش ( لصألا ىلع رمألا ىنب هنأل ) :م ةرافكلا هيلع بجت ال

 عولط روهظب ناضمر يف راطفأإلا ىلع دصقلا ققحمتي ال يأ :ش ( ةيدمعلا ققحنت الف ) :م

 رسكو « ميلا نوكسو « نيعلا حتفب ةيدمعلا : خسنلا ضعب ىفو « ةرافكلا بجت الف ‹ رجفلا

 . رورجلملاو راجلا هرو ءلادلا مضب ةيدمعلا حصألاو« ءايلا دیدشتو «لادلا

 ءاضقلا هيلعف لكأ ولو «راهنلا وه لصألا نأل رطفلا هل لحي ال سمشلا بورغ يف كش ولو ) :م

 ةياور ءاضقلا هيلعف بورغلا لبق لكأ هنأ هيأر ربكأ ناك نإو ) :م راهنلا وهو :ش ( لصاألاب المع

 علاط رجفلا نأ هيأر ربكأ يفو لكأ ناك اذإ امع اًرارتحا ةدحاو ةياور هلوقب ديق امغنإ :ش (ةدحاو

 يف ةراقكلا بوجو [ىلإ ] - هللا همحر- فنصملا ضرعتي ملو نيتياور ءاضقلا بوجو يف نأل

 لاق امل اًفالخ ةهبش يفكتف بورغلا مايق لامتحال ةرافكلا هيلع سيل «ةفحتلا» بحاص لاقف اذه

 . راهنلاب نقيتم هنأل ةرافكلا هيلع بجت هنأ ءاهقفلا ضعب

 يأ سش ( ف اگاش ناک ولو ° ءاضقلا هيلع بجيف سش ( لصألا وه راهنلا ا (: م

 أ يغبنيف

 .خياشلا فالتخا ةرافكلا توجو يف نال ؟ ينبني : لاقاغإ :ش (ةرافكلا

 يف
 بج ن

 عاج يف فالتخا ةرافكلا بوجو يفو ‹ قافتالاب ءاضقلا همزلپ : « ةصالخلا » يفو

 . رفكيال : - هللا همحر- دمحم نعو ةرافكلا همزلت ةمئألا س

 . ةيرابتعالابو لصألا وه ام ىلإ رظنلاب ينعي :ش ( راهنلا وهو لصألا وه ام ىلإ ارظن ) :م
 بغت مل اهنأ نارخآ دهشو تباغ دق سمشلا نأ نانثا دهش اذإ ام اذه ىلع لكشي : «ةياهنلا» يفو

 نيتداهشلا ض ضراعت نأ عم« قافتالاب ةرافكلا نود ءاضقلا هيلع بخت مل اهنأ رهظ مث < رطفأف

 تبجو فيكف دوجوم هيف كشلا نأ عم قافتالاب كانه ةرافكلا بجت الف ةلاحم ال كشلا ثروي

 اهنوكل ةداهشب تسيل بورغلا مدعب ةداهشلا نأل ضراعتلا تبثي مل هنأ : باوجلاو « كشلاب انه

 . ةرافكلا بجت ملف لبقتف ةضراعملا نع ةيلاخ بورغلاب ةداهشلا تيقبف يفنلا ىلع

 لكألا هل زوجي ال ًالدع ناک نإف عولطلاب هربخأف رجفلا علاطيل اًناسنإ رمأ : «طيحملا » يفو

 ولو لکأی ال هنظ ىلع بلغ نإ القاع اًيبص ناک نِإو « یشن وأ ناک ارکذ ‹ اگ ولم وأ ناک ارح

 نيلدع لوقب ذخأيو ىرحتي امهدحأ وأ نيدبع وأ اناك نيرح همدعب لدعو عولطلاب لدع هربخأ
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 نود ءاضقلا هيلع ادمعتم كلذ دعب لكأف هرطفي كلذ نأ نظو « ايسان ناضمر يف لكأ نمو
 رهاظ ىف كلذكف هملعو ثيدحلا هغلب نإو « ةهبشلا سايقلا ىلإ دنتسا هابتشالا نأل ؛ ةرافكلا
 هجو . ةهبش الف هابتشا ال هنأل ؛ امهنعاذكو « بجت اهنأ -هللا همحر-ةفينح يبأ نعو . ةياورلا

 سايقلا ىلإ رظنلاب ةيمكحلا ةهبشلا مايق : لوألا

 دحاو لدع هربخأف لكأي ناك نإو نيلدعلا يلوقب ذخأي نادبعلاو نالدعلا نارحلا هضراع اذإ
 . هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ اندنع هيلع ةرافك ال عامجلا يف اذكو « لكألا عأف عولطلاب

 ساب ال : ةمئألا سمش لاقو « عامجإلاب رفك عامجلا مادتسا وأ هدعب لكأف اکسمم ناک ولو
 ناك نإ رحسملا لوط برضب رحستلاو لكألا عديف الإو هلثم ىلع فخي مل اذإ يأرل اركاب رحستلاب
 فرعي مل نإو « هيلع دمتعي ال هقسف فرع نإو زوجي هتلادع دمتعي دحأ وأ « دلبلا بناوج نم
 . كيدلا حايص يف فلتخاو طاتحي هلاح

 لاداو يا :ش ( هرطفي كلذ نأ نظو اسان ) :م هنوک لاح :ش ( ناضمر يف لکأ نمو ): م

 ي أ :ش (ادمعتم كلذ دعب لكأف ) :م ءاطلا ديدشتو ءايلا مضب ه هرطفي اًيسان لكألا نأ نظ دق هنأ
 :ش ( سايقلا ىلإ دنتسا هابتشالا نأل ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعف ) :م لكألا ادصاق هنوک لاح
 قالي مل هدعب لكأ اذإف ءاّيسان لكلاب هنکر ءافتناب موصلا ىقبي ال نأ يضتقي حيحصلا سايقلاو
 ىلإ اهدانتسال :ش ( ةهبشلا ) :م هلوق ىنعموهو ةهبشلا ققحتل ةرافكلا هيلع بجت الف موصلا هلعف
 . سايقلا

 ا يبنلا نأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع يورام وهو :ش ( ثیدحلا هغلب نإو ) :م

 يأ :ش (هملعو ) :م « هاقسو هللا همعطأ امإف هموص متيلف برش وأ لكأف مكدحأ يسن اذإ » : لاق
 . هدسفي ال هنأ وهو ثیدحلا ینعم ملعو

 «ةفينح يبأ نع ةياور يف ةرافكلا هيلع بجت ال كلذكن يأ «ةياور يف :ش ( كلذكف ) :م
 ( اهنآ - هللا همحر- ةفينح يبأ نع و ةياورلا رهاظ يف ) :م - هللا همحر- هنع نسحلا ةياور يهو

 - هللا همحر- فسوي يبا نع يور اذكو :ش (امهنعاذكو بجت ):م ةرافكلا يأ :ش

 ثيدحلا ىنعم ملعامل هنأل ثيدحلا ىنعم يف يأ :ش ( هابتشا ال هنأل ) :م بجت ةرافكلا نأ دمحمو

 نيبو « ةهبش ىقبي ال يأ :ش ( ةهبش الف ) :م لاحلا هيلع هبتشي ملف هب كورتم سايقلا نأ ملع
 . ثیدحل اب عوفدم هنظ نأل « ةرافكلا طاقسإ يف ةرثؤملا ةهبشلا

 ةهبشلا مايق ) :م ةرافكلا ب وجو مدع وهو لوألا روكذملا هجو يأ :ش ( لوألا هجو ) م
 عم ىقبيال ءيشلا نأل موصلا وهو لحملا ةهبش يهو ةيعرشلا يأ :ش ( سايقلا ىلإ رظنلاب ةيمكحلا
 اذإ اًصوصحخ ةرافكلا بجت الف « ملاعلا ريغو ملاعلا لصألا اذه يف يواستف «هنكر تاوف
 هموص دسفي ىليل يبأ نباو يأرلا ةعيبرو كلام دنع نإف < ءاملعلا فالتخاب ةهبشلا كلت تديأت
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 ءادمعتم لكأ مث هرطفي كلذ نأ نظو مجتحا ولو « هنبا ةيراج بألا ءطوك ملعلاب يفتي الف

 نأل ؛ داسفلاب هيقف هاتفأ اذإ الإ ىعرش ليلد ىلإ دنتسا ام نظلا نأل ؛ ةرافكلاو « ءاضىقلا هيلع

 ؟ - هللا همحر - دمحم دنع كلذكف « هدمتعاف ثيدحل ا هغلب ولو « هقح ىف ىعرش ليلد ىوتفلا

 ثروي ءاملعلا فالتخاو « انباحصأ نم يزارلا لتاقم نب دمحم رايتخا وهو « اًبسان لكألاب

 . ةهبشلا

 مادعنا رابتعاب لحملا يف تنكعت ةهبشلا نأل اًلاع ناك نإو ةرافكلا همزلت ال : يبوبحملا لاقو

 ال هنبا ةيراج ءىطو اذإ بألاك لهاجلا يواسي ملاعلا ةهبشلا هذه لثم يفو « ةقيقح موصلا نكر
 : هلوق ینعم وهو هل لحت اهنآ نظ وأ اهتمرح ملع ءاوس دحلا همزلي

 دوع رابتعاب ريكذتلا يفتني ال اميف زوجي :ش ( هنبا ةيراج بألا ءطوك ملعلاب يفتني الو ) :م

 دحلا طوقس يف قيقحتلاو ةهبشلا ىلإ هدوع رابتعاب ثينأتلا زوجيو « سايقلا ىلإ هيف يذلا ريمضلا
 يضتقي «كيبأل كلامو تنأ»: -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق نأ ةروكذملا ةروصلا يف بألا نع

 يهو ةهبشلل ةثروم ةفاضإلا تيقبف رخآ ليلدب كلذ ىفتنا نكل «بألل اكلم نبالا لام نوكي نأ

 . لصألا ىلإ ةهبشلا دانتسإل دحلا بجي ملف همدعو ملعلا اهيف ىوتساف «لحملا ةهبش

 ادصق يأ :ش ( ادمعتم لكأ مث هرطفي ) :م ماجتحالا يأ :ش ( كلذ نأ نظو مجتحا ولو ) :م

 دنتسا ام مجتحملا نظ نأل يأ :ش ( يعرش ليلد ىلإ دنتسا ام نظلا نأل ةرافكلاو ءاضقلا هيلع) :م

 قرعلا نم مدلا جورحخ يف دصفلاك ةماجحلا نإف «ةرافكلا هنع طقست ىتح يعرش ليلد ىلإ

 مجتحاو مرحم وهو مجتحا يي يبنلا نأ يراخبلا يف حص دقو ةماجحل ا اذكو دسفي ال دصفلاو

 . مئاصلا رطفت ال ةماجحلا نأ ىلع اذه لدف مئاص وهو

 ىلع ةرافكلا بج ال ينعي ةرافكلاو هلوق نم ءانثتسا :ش ( داسفلاب هيقف هاتفأ اذل الإ ) :م

 نأل ةلبانحلا نم هيقف : يكاكلا لاقو . هماجحلاب هموص داسفب هيقف هاتفأ امدعب لكأ اذإ مجتحللا

 .« موجحملاو مجاحلا رطفأ» : -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوق رهاظل موجحملاو مجاحلا رطفي مهدنع

 يف هاوتف ىلع دمتعيو ىوتفلا هنع ذخؤت نمم يتفملا نوكي نأ طرتشي : يبوبحملا لاقو

 نع متسر نباو - هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىور اذكه «هريغبربتعيالو « ةدلبلا

 . - هللا مهمحر- فسوي يبأ نع ديلولا نب رشبو دمحم

 هاتفأ دقو هيقفلا ىوتف ىلإ عوجرلا همزلي يماعلا نأل :ش ( هقح يف يعرش ليلد ىوتفلا نأل ) :م

 : هلي هلوق وهو :ش ( ثيدحلا هغلب ولو ) :م ةهبشلا يف ارذع كلذ راصف هيف ءاهقفلا فلتخا امي

 بجت ال يأ :ش ( دمحم دنع كلذكف ) :م ثيدحلا يأ :ش ( هدمتعاف ) :م « موجحملاو مجاحلا رطفأ»

 لوق نأ اذه نايب :ش ( يتفملا لوق نع لزني ال ) :م [نايب]:ش ( يب لوسرلا لوق نأل ) :م ةرافكلا



 -هللا همحر- فسوي يبأ نعو «يتفملا لوق نع لزني ال- مالسلا ةالصلا هيلع- لوسرلا لوق نأل

 . ثيداحألا ةفرعم ىلإ هقح يف ءادتهالا مدعل ءاهقفلاب ءادتقالا يماعلا ىلع نأل كلذ فالخ
 ٹروي ال :- هللا همحر - يعازوألا لوقو ‹ ةهبشلا ءافتنال ؛ ةرافكلا بجت هليوأت فرع نإو

 سايقلا هتفلاخمل ءةهبشلا

 لوق لك قوف وه يذلا يب لوسرلا لوقف « ةرافكلا طوقس يف ارذع نوكي ةماجحلاب رطفلاب يتغملا
 . ةرافكلا بوجو مدع يف ارذع نوكي نأب ىلوأ

 نبا ىورام وهو« دمحم نع روكذملا فالخ يأ :ش ( كلذ فالخ فسوي يبأ نعو ) :م
 :م ةرافكلاو ءاضقلا هيلع ثيدحلا . مجتحملا رطفأ اذإ - هللا همحر - فسوي يبأ نع رشبو ةعامس

 اذإ يماعلا ينعي :ش ( ثيداحألا ةفرعم ىلإ هقح يف ءادنهالا مدعل ءاهقفلاب ءادتقالا يماعلا ىلع نأل)

 وآ اخوسنم نوكي دق هنأل ءهلاوحأ ةفرعم ىلإ يدتهي ال هنأل « هرهاظب ذخأي نأ هل سيل اًتيدح عمس
 . هرهاظ نع اًفورصم وأ اکو رتم

 لصاح :ش ( ةهبشلا ءافتنال ةرافكلا بجت ) :م ثيدحلا ليوأت يأ :ش ( هليوأت فرع نإو ) :م
 ملو هليوأت فرعو « موجحلملاو مجاحلا رطفأ » : يب هلوق وهو ثيدحلا هغلب اذإ يماعلا نأ ىنعملا
 حرش» يف يواحطلا ركذ اجب هليوأتو « ةهبشلا مدعل ةرافكلا بجت ادمع كلذ دعب لكأف هدمتعي
 «موجحملاو مجاحلا رطفأ » : ايب يبنلا لاق اغإ : لاق « يناعنصلا ثعشألا يبأ ىلإ هدانسإب « راثآلا
 موجحملاو ‹ ةقيقح ارطفأ امهنأ ال نيرطفملاك اراصف ةبيغلاب امهرجأ طبح ىتح ناباتغي اناك امهنأل

 : للي لاقف ءرخآ ناباتغيامهو هعم ةعامجو هب رم هب يبنلا نإ : ليق « نانس نب لقعم وه
 [ موجحملا مجاحلا رطفأ : لاق هنأ يوارلا دنع عقوف هب عنص اجب هرطف يأ] « موجحملاو مجاحلا رطفأ»

 نأ ىلع واولاب ةروهشملا ةياورلاو « ةياور هذهو « هدمتعاف لوعفم موجحلملا نأ ىلع واولا ريغب
 . مجاحلا ىلع فطع موجحللا

 لاؤس نع باوج اذه :ش ( سايقلا هتفلاخمل ةهبشلا ثروب ال - هللا همحر - يعازوألا لوقو ) :م

 ‹ اًضيأ اهل أشنم كلذب يعازوألا لوق لب « هدحو كلذ ةهبشلا أشنم نأ ملسن ال : لاقي نأب ردقم
 ثروي ال يعازوألا لوق نأب باجأف « اًسضيأ دمحأ لاق هبو« مئاصلا رطفت ةماجحلا نإ : هلوقو
 هترابع يف لاقي ال «جرخي ام ال لخدي ام رطفلا نإف « سايقلا هتفلاخمل ةرافكلا طوقس يف ةهبشلا

 ال : يعازوألا لاقو « لاق مث هلوقب الإ نوكي ال هاوتفو « هيقف هاتفأ اذإ الإ : لاق هنأل « ضقانت

 ريغ نم [ةهبش نوكت فيكف « سايقلل اًملاخم الإ نوكي ال بابلا اذه يف ًاضيأو 1 ةهبشلا ثروي

 . ليوأتلا فرع نم ىلإ ةبسنلاب اذهو « يماعلا ىلإ ةبسنلاب كلذ لوقن انأل « هنود يعازوألا

 نم نطب مهو عازوألا نم - امهنع هللا يضر - ورمع نب نمحرلا دبع يعازوألا مساو

 ةنس توريبب تامو ةماميلاب هلهأو توريب نكسي ناك : - هللا همحر - يدقاولا لاقو «نادمه
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 ‹سايقلا فلاخي رطفلا نأل ؛ ناك امفيك ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف ًادمعتم باتغا امدعب لكأ ولو

 نود ءاضقلا اهيلع ةمئاص يهو ةنونحملا وأ ‹ ةمئانلا تعموج اذإو. عامجإلاب لوؤم ثيدحلاو

 . ةرافكلا

 . ةنس نيعبسو نينثأ نبا ذئموي وهو ةئامو نيسمخو عبس

 نأ نظ ءاوس ينعي :ش ( ناك امفيك ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف "ادمعتم باتغا امدعب لكأ ولو ) :م

 كلذ دعب لكأف هرطفت اهنأب ثيدحلا لوأت وأ ةبيغلاب هموص داسفب هاتفأف اهيقف ىتفتسا وأ هترطف ةبيغلا
 . ةرافكلاو ءاضقلا هيلع بجي ادمع

 :م كلذ ىبأي سايسقلا نأل :ش ( سايقلا فلاخب ) :م ةبيغلاب ينعي :ش ( رطفلا نأل ) :م

 هلوق وه: يكاكلا لاقو ‹ يزارتألا هلاق اذك « مئاصلا رطفت ةبيغلا » : ب هلوق وهو :ش (ثيدحلاو)

 ٠ ةأرملا نساحم ىلإ رظنلاو ةميمنلاو ةبيغلا ‹ لقعلا نمدهيو ءوضولا ضقنتو مئاصلا نرطفب ثالث : ي

 ملف «باوشلا باهذ هب دارملا نأب هليوأت :ش ( عامجإلاب لوؤم ) :م نيثيدحلا نيذه لاح نآلا نيبنلو

 ضعب نإف « ةماجحلا ثيدح فالخب « ةهبش نوكي الف هتاذ يف ةمرحلل يفانلا ليلدلا دجوي

 . ليوأت ريغ نم هرهاظب ذخأ ءاملعلا

 ةماجحلا يف ءاملعلا فلتخا دق « يذمرتلا حرش » يف - هللا همحر - نيدلا نيز انخيش ركذو

 ءاملعلا نمو « بلاط يبأ نب يلعو يرعشألا ىسوم وبأ ةباحصلا نم بهذف « مئاصلل دصفلاو

 ةيزخ نباو رذنملا نباو يدهم نب نمحرلا دبعو قاحسإو دمحأو كرابملا نباو يعازوألاو ءاطع

 . مئاصلا رطفت اهنأ ىلإ يرهاظلا دوادو ةيعفاشلا نم

 لوألا ثيدحلا نإف « ةلوخدم اهلك مئاصلل ةرطفم ةبيغلا نوك يف ثيداحأ تدرو : تلق

 نع كلام نب سنأ نع يشاقرلا نابأ نب ديزي ثيدح نم « هدنسم » يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ

 اًضيأ سنأ نع يزوج ا نبا هاور يناثلا ثيدحلاو « رطفأ دقف مئاصلا باتغا اذإ » : ب يبنلا

 ةوهشب رظنلاو ةبيغلاو ةميمنلاو بذكلا ءوضولا نضقنيو مئاصلا نرطفي سمح : هظفلو ءاًعوفرم

 . عوضوم ثيدح اذه : لاق مث « ةبذاكلا نيميلاو

 موص امأ :ش ( ةرافكلا نود ءاضقلا اهيلع ةمئاص يهو ةنونجلا وأ ةمئانلا تعموج اذإو ) :م

 نع يكحو . نونجملا عماجت ال اهنأل ‹ هتحص يف اوملكت دقف ةنونجملا موص امأو « رهاظف ةمئانلا

 فيك : تلق . - هللا همحر - دمحم ىلع ةلأسملا هذه تآرق امل : لاق هنأ يناجزوجلا ناميلس يبأ

 : لاق نم خياشملا نمو . قافلا يف ترشتنا اهنإف « هذه عد : يل لاقف « ةمئاص ةنونجملا نوكت

 . عد :> هللا همحر- دمحم لاق اذهلو ةنونجم اهنأ بتاكلا نظف ةروبجم لصألا يف تناك هنأك

 هيلع ركني ملو امهدحأ باتغاف ءرخآلا امهدحأ مجحي «نيلجر ىلع ال يبنلا رم : لاق دوعسم نبا ثيدح )١(

 . فيعض هداتسإو . ةبيغلل نكل ءةماجحلل ال : هللا دبع لاق .«موجحملاو مجاحلا رطفأ» : لاقف ءرحآلا
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 مدعل غلبأ انه رذعلاو « يسانلاب ارابتعا امهيلع ءاضق ال : - هللا امهمحر -يعفاشلاو رفز لاقو

 . ةيانجلا مادعنال ةرافكلا بجت الو « رداناذهو « هدوجو بلغي نايسنلا نأ انلو . دصقلا

 مث تمانو راهنلا ضعب يف تنج مث موصلا تون ةلقاعلا نأ هليوأت :اولاق : خياشملا رشكأو

 يف اذك « ةرافكلاو ءاضقلا اهيلعف جوزلا لعفب تملعو تظقيتساو كلذ دعب تقافأ مث اهعماج

 تلق : لاق هنأ نابأ نب ىيحي نع ٠ ةيريهظلا دئاوفلا » يفو « « يبوبحملاو يباجيبسألا عماج»

 ىلب : لاقف ‹ ةروبجم اهلعجت الأ : تلقف « ةهركملا يأ « ةروبجم لب ال : لاقف ةنونجم هذه دمحمل

 لاقو ‹ - هللا همحر - كلام لاق انلوقبو « اهوعد؟ نابكرلا اهب تراس دقو فيكو : لاق مث

 . هموص لطبي ال لكألاب هركأ ولو « ةرافكلا بجتو هموص لطبي ةروبجملا تعموج ول :دمحأ

 ارابتعا) :م نيتروكذملا ةنونجملاو ةمئانلا ىلع يأ :ش ( امهيلع ءاضق ال: يعفاشلاو رفز لاقو ) :م

 غلبأ نونجلاو مونلا يف رذعلا يأ :ش ( غلبأ انه رذعلاو ) :م يسانلا رابتعا ناربتعي يأ :ش ( يسانلاب

 ىنعم وهو ًالصأ امهنم دصق ال ةنونجملاو ةمئانلاو لكألل دصاق يسانلا نأل « نايسنلا يف رذعلا نم
 . ةنونجملاو ةمئانلا فالخب ةلفغب يسانلا دصق يف عامجلا نأل امهيف :ش ( دصقلا مدعل ) :م : هلوق

 (اذهو) :م يسانلاب عامحجلا حصي الو جرحلا ىلإ يضفيف :ش ( هدوجو بلغي نايسنلا نآ انلو ) :م

 ةرافكلا بجت الو ) :م جرحلا ىلإ يضفي ال ءاضقلاف :ش ( ردان ) :م ةنونجملاو ةمئانلا عامج يأ :ش

 همحر - ةفينح وبأ لاق - هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لوقبو « دصقلا مدعل :ش ( ةيانجل ا مادعنال

 . مئاصلا قلح [يف ]ءاملا بص اذإ فالخلا اذه ىلعو « روث وبأو « ةياور يف - هللا



 هسفن ىلع هبجوی امین لصف
 رفزل اًتالخ اندنع حيحص رذنلا اذهف « ىضقو « رطفأ رحنلا موي موص يلع هلل : لاق اذإو
 هذه موص نع يهنلا دورول ؛ ةيصعم وه اب رذن هنإ : نالوقي امه - هللا امهمحر - يعفاشلاو

 . مايألا

 هبجوي ام نایب نم غرف الو « هسفن ىلع صخشلا هبجوي ام مكح نایب يف لصف اذه يأ :ش
 « ىلاعت هللا باجيإب ربتعم دبعلا باجيإ ذإ « مهسفنأ ىلع دابعلا هبجوي ام نايب يف عرش ىلاعت هللا
 اذإ الإ لصألا يف طئارش ثالثب الإ حصي ال رذنلا نأ يخيش هركذ ام « لصألا و « ةياهنلا » يفو
 نأ : يناثلاو . ىلاعت هللا هبجوأ ام سنج نم بجاولا نوكي نأ : اهدحأ «هفالخ ىلع ليلدلا ماق
 ال كلذلف « لاحلا نايب وأ لاحلا ىف هيلع اًبجاو نوكي ال نأ : كلاثلاو « ةليسو ال ادوصقم نوكي
 طرشلا مادعنال ةوالتلا ةدجسو ءوضولاب الو « لوألا طرشلا مادعنال ضيرملا ةدايعب رذنلا حصي
 ثلاثلا طرشلا مادعنال تاضورفملا نم اهريغو رهظلا ةالصب الو يناثلا

 هذه بجت ثيح ةبقرلا قاتعإو فاكتعالاو . اًيشام جحلاب رذنلا اذه ىلع لكشي : تلق نإف

 . قاتعإلا كلذكو بجاو ريغ فاكتعأالا بجوي ببسب ةرشابم

 . سايقلا فالخب « هبوجو ىلع ليلدلا ماق يذلا ىنثتسملا نم روصلا هذه : تلق

 :ش ( ىضقو ) :م هنع يهنم هيف موصلا نأل :ش ( رطفأ رحنلا موي موص يلع هلل :لاق اذإو ) :م

 عوضخلا راهظإ هيف نأل « ةدابع هتاذ يف موصلاف « موصو موص نيب لصفت ال موصلا ةيعورشم نأل
 حيحص رذنلا اذهف ) :م هلاثتما بجي يهن مويلا اذه موصب قلعت نكلو ‹ همیظعتو لجو زع هلل

 امهمحر - يعفاشلاو رفزل اًقالخ ) :م هل ةنايص ءاضقلا بجيف عورشم وه ا ارذن هنوكل :ش (اندنع
 لاقو « هنع كرابملا نبا ةياور ىف - هللا همحر - ةفينح ىبأ لوق وهو دمحأو كلامو :ش ( - هللا
 -يعفاشلا لاق هبو هيضقي كلملا دبع نبا لاق ‹« ديعلا موي مدقف « نالف مودق موي موص رذن ول كلام

 .ةرم -هنع هللا يضر

 :م رذن اذه يأ :ش ( رذن هنإ نالوقي ) :م - امهنع هللا يضر- يعفاشلاو رفز يأ :ش ( امه ) :م

 اذهب راشأو ‹ قيرشتلا مايأو نيديعلا موي وهو :ش ( مايألا هذه موص نع يهنلا دورول ةيصعم وه اب )

 رمع عم ديعلا تدهش : لاق ديبع نع ملسمو يراخبلا هجرخأ - هنع هللا يضر - رمع ثيدح ىلإ
 نيذه مايص نع ىهن ب هللا لوسر نإ : لاق مث «ةبطخلا لبق ةالصلاب ًادبف هنع هللا يضر
 . مكمايص نم مكر طفف رطفلا موي امأو « مككسن محل نم نولكأتف ىحضألا موي امأو « نيمويلا
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 هنكل ‹ هرذن حصيف ىلاعت هللا ةوعد ةباجإ كرت وهو ؛ هريغل يهنلاو ‹ عورشم موصب رذن هنأ : انلو

 ؛ةدهعلا نع جرخي هيف ماص نإو ‹ بجاولل اًطاقسإ يضقي مث « ةرواجملا ةيصعملا نع ازارتحا رطفي

 هوجو ىلع ةلأسملا هذهو . رطفأ اذإ ينعي « نيمي ةرافك هيلعف انيمي ىون نإو . همزتلا امك هادأ هنأل

 ؛ ارذن نوكي انيمي نوكي ال نأ ىونو رذنلا ىون وأ. ريغ ال رذنلا ىون وأ . اًئيش وني مل نإ :ةتس

 ؛ انيمي نوکی ًارذن نوکی ال نأ یونو « نیمیلا یون نإو . هتمیزعب هررق دقو فیک «هتغیصب رذن هنأل
 همالك لمتحم نيميلا نأل

 ىلاعت هللا فايضأ سانلا نأل :ش ( ىلاعت هللا ةوعد ةباجإ كرت وهو ) :م هريغ يف ىنعمل يأ :ش ( هريغل

 رطفی هنکل) :م هتاذ ثيح نم ةحص عني ال هريغل يهنلا نأل :ش ( هرذن حصيف ) :م مايألا هذه يف

 لجأل يأ :ش ( بجاولل اًطاقسإ يضقب مث ) :م روكذملا يهنلا يهو :ش ( ةرواجلا ةيصعملا نع ازارتحا

 . رذنلا وهو بجاولا طاقسإ

 هنأل ) :م رذنلا ةدهع يأ :ش ( ةدهعلا نع جرخي ) :م رحنلا موي يف يأ :ش ( هيف ماص نإو ) :م

 اذإف « رخآ تقو يف يلصي نأ هلف سمشلا عولط دنع يلصي نأ رذن اذإ هنأ امك :ش ( همزتلا امك هادأ

 . همزتلا امك هادأ هنأل هتدهع نع جرخ تقولا كلذ يف ىلص

 ةرافك هيلعف ) :م رحنلا موي موص يلع هلل هلوق يف اتيي ىون نإ ينعي :ش ( انيمي یون نإو ) :م

 يفو « ةرافكلا نود ءاضقلا همزلي رذنلا يف نأ نيميلاو رذنلا نيب قرفلا :ش ( رطفأ اذإ ينعي نيمي

 : :ش ( ةتس هوجو ىلع ةلأسملا هذهو ) :م ءاضقلا نود ةرافكلا بجت نيميلا

 ارذن ال وني ملو رحنلا موي موص يلع هلل لاق ينعي :ش ( اًنيش وني مل نإ ) :م هلوق وه : لوألا

 . اتي الو

 . ةتسلا هوجولا نم يناثلا وه اذه ‹ نيميلا وني مل ينعي :ش ( ريغ ال رذنلا ىون وأ ) :م

 هذه يف ينعي :ش ( ارذن نوكي ) :م ثلاثلا وه اذه :ش ( اًنيِي نوكي ال نأ ىونو رذنلا یون و ) :م

 . مالك ةقيقح هنوكل ةين الب لوألا هجولا يف رذنلا نيعتف :ش ( هتغيصب رذن هنأل ) :م ةئالثلا هوجولا

 ىرحأو ىلوأ ثلاثلا يفو ةيزعب رذنلا ىدأ دق هنأل ‹« ىلوألا قيرطب نيعت يناثلا هجولا يفو

 يأ :ش ( هتیزعب ررق دقو فیك) :م دارم نوکی نأ هریغ یقبو « هتیزعب رذنلا ردق هنأل « دارم هنوکل

 . هتینب يأ هتیزعب همالک ررق دق هنأ لاحلاو ارذن نوکی ال فیکو

 نأل ) :م عبارلا هجولا [وه اذه :ش ( انيمي نوكي ارذن نوکی ال نأ یونو نیمیلا یون نإو ) :م]

 یرت الأ « هب يأ 4 هل متنمآ 3 : ىلاعت هلوقك ءابلا ىنعج ءيجت ماللا نأل :ش ( همالك لمتحم نيميلا

 يأ جرخ ىتح سمشلا تبرغ ام هللف ‹ ةنجلا مدآ لخد - امهنع هللا يضر - سابع نبا لوق ىلإ
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 - هللا امهمحر - دمحمو ةفبنح يبأ دنع اًنييو ارذن نوكي امهاون نإو .هريغ ىفنو « هنيع دقو

 نوی هدنعو «امهدنع كلذكف نيميلا ىون ولو . ارذن نوكي - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو

 فقوتيو « ةينلا ىلع لوألا فقوتي ال ىتح زاجم نيميلاو « ةقيقح هيف رذنلا نأ فسوي يبأل . اتيمي
 نيب يفانت ال هنأ امهلو « ةقيقحلا حجرتت امهتين دنعو « هتينب نيعتب زاجملا مث  امهمطظتني الف يناثلا

 هريغل نيميلاو هنيعل هيضتقي رذنلا نأ الإ بوجولا نايضتقي امهنأل ؛ نيتهجلا

 ىفنو ) :م دارملا وه لمتحملا راصف هريغ ىفنو هتينب لمتحملا نيع دقو ىأ :ش ( هنيع دقو ) :م هللابف

 . هافن ثیح همزلی ملف :ش ( هریغ

 ارذن نوكي ) :م نيميلاو رذنلا ىون نإو يأ « سماخلا هجولا وه اذه :ش ( امهاون نإو ) :م

 « ةرافكلاو ءاضقلا بجي مصي مل ول ىتح :ش ( - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع اتييو

 ءيجي امك :ش ( ًارذن نوکي فسوي يب دنعو ) :م نيميلا رابتعاب ةرافكلاو « رذنلا رابتعاب ءاضقلا

 . هبف هلیلد

 ةروكذم ا ةلأسملا يف طقف نيميلا ىون ولو يأ « سداسلا هجولا وه :ش ( نيميلا ىون ولو ) :م

 دنع يأ :ش ( امهدنع ) :م سماخلا هجولا يف امك اًتيِيو ارذن نوكي كلذكف يأ :ش ( كلذكف ) :م

 . هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ

 -هللا همحر - فسوي يبأل اًتيي نوكي ) :م - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو يأ :ش ( هدنعو ) :م

 ةينلا ىلع ) :م رذنلا يأ :ش ( لوألا فقوتي ال ىتح زاجم ) :م نيميلا دارأو يأ :ش ( نيميلاو ) :م ةينلا

 نيميلاو رذنلا همالك مظتني الف يأ :ش ( امهمظتني الف ةينلا ىلع ) :م نيميلا يأ :ش ( يناثلا فقوتيو

 . ناعمتجي الف اًنيِي ناك نيميلا هب ىون نإو « اًقالط ناك قالطلا هب ىون نإ « مارح يلع تن

 عانتمال ذئنيح ةقيقحلا لطبتو هتينب نييعتب زاجملا دارأ اذإ هنأ دارأ :ش ( هتينب نيعتي زاجملا مث ) :م

 اذهو :ش ( ةقيقحلا حجرتت ) :م اعم نيميلاو رذنلا ةين دنعو يأ :ش ( امهتين دنعو ) :م امهنيب عمجلا
 . هدارم ةقيقحلا نوكت الف هتينب زاجملا نيعت نيميلا ىون اذإف « ادارم زاجملا نوكي الف رذذلا

 نأ دارأ :ش ( بوجولا نايضتقي ) :م نيتهجلا نأل يأ :ش ( امهنأل ) :م نيميلا ةهجو رذنلا ةهج نيب يأ
 نأ الإ ) :م: هلوقب هيلإ راشأ ةهجلا ثيح نم فلتخي نكل « هتاذ يف بوجولا يضتقي امهنم الك

 ( هريغل نيميلاو) :م هك رتب ءاضقلا بجي اذهلو :ش ( هنيعل ) :م بوج ولا يضتقي يأ :ش ( هيضتقي رذنلا

 بجيال اذهلو « كتهلا نع لجو زع هللا مسا ةنايص وهو هريغل بوجولا نيميلا يضتقي يأ :ش

 فلح اذإ امك « هريغل اًبجاوو هنيعل اًبجاو ءىشلا نوكي نأزوجيو ‹ ةرافكلا بجت لب ءاضقلا
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 . ضوعلا طرشب ةبهلا يف ةضواعم او عربتلا يتهج نيب انعمج امك « نيليلدلاب المع امهنيب انعمجف

 نأل ؛ اهاضقو قيرشتلا مايأو « رحنلا مويو « رطفلا موي رطفأ ةنسلا هذه موص يلع هلل : لاق ولو
 اهنع ىرعت ال ةعباتملا نأل ؛عباتتلا طرش هنكل نيعي مل اذإ اذكو « مايألا هذهب رذن ةنيعملا ةنسلاب رذنلا

 « رفز فالخ اذه يف ىتأتيو ‹ ناكمإلا ردقب عباتتلل اًقيقحن الوصوم لصفلا اذه يف اهيضقي نكل
 ال الأ » :- مالسلا ةالصلا هيلع -هلوق وهو « اهيف موصلا نع يهنلل - هللا امهمحر - يعفاشلاو

 رابتعاب ءاضقلا بجي ىتح « هريغلو هنيعل رهظلا ءادأ بجيف تقولا يف مويلا اذه رهظ نيلصأل

 لیلد اذه نم دحاو لکلو ءازاجم اذه یمسی الو « هریغ بوجو رابتعاب ةرافکلاو . هنيع بوجو
 . امهنيب يفانتلا مدعل نكي انه لمعلاو « نكمأ اذإ هب لمعلا بجي يعرش

 امهدحأ اشن نيذللا :ش ( نيليلدلاب اامع ) :م نيميلاو رذنلا نيب يأ :ش ( امهنيب انعمجف ) :م

 يف ةضواعملاو عربتلا يتهج نيب انعمج امك ) :م امهتهج نم أشن ينعي « نيميلا نم رخآلاو رذنلا نم
 ةضواعملا ةلالدل ءاهتنالا يف اعيبو ةبهلا ظفلل ءادتبالا يف ةبه لعج ثيح :ش ( ضوعلا طرشب ةبهلا

 مزلي ملف « عيبلاب اًرابتعا ضبقلا دعب ةعفشلا تتبثو عربتلل اًرابتعا ضبقلا لبق عوجرلا حصي اذهلو
 . هيف نحن اميف اذكف « ةهجلا فالتخال زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا

 ةثالث يهو :ش ( قيرشتلا مايأو رطفلا مويو رحنلا موي رطفأ ةنسلا هذه موص يلع هلل : لاق ولو ) :م
 ( مايألا هذهب رذن ةنيعملا ةنسلاب رذنلا نأل ) :م ةسمخل ا مايألا يآ :ش ( اهاضقو ) :م رحنلا ديع دعب مايأ

 رذنلاو < مايألا هذهل اًرذن ةنيعم ةنسلأرذن راصو « مايألا هذه نعولختال ةنسلا نأل يأ :ش

 هموص نأل « ناضمر ءاضق بجي ملو ةيعورشملا مدعي ال يهنلا نأل ءاندنع حيحص ةيهنملا مايألاب

 . رذنلا اذهب بجي مل

 لقي مل ينعي ةنسلا :ش ( نيعي مل اذإ ) :م اهاضقو ةسمخلا مايألا رطفي اذكو يأ :ش ( اذكو ) :م

 :ش ( عباتتلا ) :م طرش رذانلا نكل يأ :ش ( طرش هنكل ) :م ةنس موص يلع هلل لاق لب « ةنسلا هذه

 :م ةروكذملا ةسمحخل ا مايألا نع يأ :ش ( اهنع ىرعت ال ةعباتلا نأل ) :م ةعباتتم ةنس موص : لاق نأب

 ءاضق يأ :ش ( الوصوم لصفلا اذه يف ) :م ةروكذملا ةنسلا هذه يضقي نكل يأ :ش (اهيضقي نكل)

 لجأل يأ :ش ( ناكمإلا ردقب عباتلل اًقيقحت ) :م فوذحم ردصل ةفص هنأ ىلع هباصتناب الوصوم

 « اموي نيثالثو ةسمخ يضقيو مايألا هذه موص هزجي مل عباتتلا طرتشي مل نإو « عباتتلا قيقحت

 ًالماك بجو اغنإ هزاوج مدعو مايألا هذه زاوج ىنبمو « ناضمرل نيثالثو « ةسمخل ا مايألل ةسمخ

 . اًصقان ىدأتي نأ زاج ًاصقان بجو امو اًسصقان یدأتی ال

 رفز فالخ ) :م مايألا هذه موص ءاضق يف يأ :ش ( اذه يف ) :م [ىدأتيو] :ش ( یتاتیو ) :م

 يآ :ش ( وهو اهيف موصلا نع يهنلل ) :مامهدنع ىضقت ال ينعي :ش ( - هللا امهمحر- يعفاشلاو

 مايألا هذه يف اوموصت ال الآ ) :م ةي يبنلا لوق يآ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م وه يهنلا
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 مل ولو هنع رذعلاو « هيف هجولا انيب دقو «لاعبو « برشو « لكأ مايأ اهنإف مايألا هذه یف اوموصت

 اميف لصألا نأل ؛ مايألا هذه موص هزجي مل عباتتلا طرتشي

 « لاعبو برشو لكأ مايأ اهنإف « مايألا هذه اوموصت ال الأ : حيصي اًحئاص ىنم مايأ لسرأ ةي

 .ءاسنلا عاقو لاعبلاو

 نب دیعس نع اياحضلا ىف « هننس » ىف ىنطقرادلا هاور - هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ نعو

 يعازخلا ءاقرو نب ليدب ةا هللا لوسر ثعب : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع بيسلملا

 نأ سفنألااولجعت الو . ةبللاو قتلحلا يف ةاكذلا نإ الأ ىنم جاجف يف حيصي قروأ لمج ىلع

 . بذكلاب دمحأ هامر مالس نب ديعس هدنس يفو . لاعبو برشو لكأ مايأ ىنم مايأو قهزت

 لوسر ىنشعب ةفاذح نبا لاق يدقاولا دنسب اًضيأ ىنطقرادلا هجرخأ ةفاذح نب هللا دبع نعو

 : ينطقرادلا لاقو . لاعبو برشو لكأ مايأ اهنإ سانلا اهيأ يدانأ ىنم ماي هتلحار ىلع ب هللا

 . فيعض يدقاولا

 .اذه ىف هيلإ تفتلي ال : تلق

 همأ نع ةدلخ نب رمع نع« هدنسم » يف هيوهار نب قاحسإ هاور ةيراصنألا ةدلخ مأ نعو

 ينعي « لاعبو برشو لكأ مايأ اهنإ ىنم مايأ يداني ايدانم انيلع ةي هللا لوسر ثعب تلاق
 . حاكنلا

 لوسر رمأ : لاق هنع هدانسإب « هدنسم » يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور ينهجلا دلاخ نب ديز نعو
 يلذهلا ةشيبن نعو حاكنو برشو لكأ مايأ مايألا هذه نإ الأ قيرشتلا مايأ ىدانف الجر يب هللا

 لكأ مايأ قيرشتلا مايأ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق « هنع ٤ هحیحص » يف ملسم هاور

 نم ةعامج نع يور ثيدحلااذه : يرذنملا لاقو . « هللا ركذو» : قيرط يف داز < « برشو

 ‹ هللا ركذو هيف وهام اهنمو « برشلاو لكألا ىلع روصقم وه ام اهنم اهقرط ةرثك عم ةباحصلا

 . بيرغ ظفل وهو « لاعبو اهنم ءيش يف سيلو « ةالصو هيف ام اهنمو

 يآ :ش ( هنع رذعلاو ) :م « رحنلا موي موص يلع هلل » هلوق يف يأ :ش ( هيف هجولا انيب دقو ) :م

 موصب رذن هنآ انلو » هلوقب لصفلا لوأ يف هركذ ام وهو « يهنلا هجو نع يأ « هنع رذعلا انيبو

 . هنع باوجلا رذعلاب دارأو « هريغل يهنلاو عورشم

 « ةنس موص يلع هلل » هلوق يف عباتتلا رذانلا طرتشي مل ولو يأ :ش ( عباتتلا طرتشي مل ولو ) :م

 اميف لصألا نأل ) :م ةروكذملا ةسمخل ا مايألا ينعي :ش ( مايألا هذه موص هزجي مل ) :م ةعباتم ركذي ملو
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 ‹ ناصقنلا فصوب مزتلا هنأل ؛اهنيع اذإ ام فالخب « يهنلا ناكل ضقان ىدؤملاو « لامكلا همزتلي

 . ههوجو تقبس دقو «اثيمب هب دارأ نإ « نيمي ةرافك هيلعو : لاق . مزتلملا فصولاب ءادألا نوكيف

 هللا امهمحر - دمحمو « فسوي يبأ نعو « هيلع ءيش ال رطفأ مث اًمئاص رحنلا موي حبصأ نمو

 يف ةالصلا يف عورشلاك راصو «رذنلاك مزلم عورشلا نأل ؛ ءاضقلا هيلع نأ : « رداونلا » يف -

 يف عورشلا سفنب نأ ةياورلا رهاظ وهو « - هللا همحر - ةفينح يبأل قرفلاو ‹ هوركملا تقولا

 ‹ هلاطبإ بجيف « يهنلل اًبكترم ريصيف موصلا ىلع فلاحلا هب ثنحي ىتح « اًمئاص ىمسي موصلا

 :ش ( ىدؤملاو) :م صقانلاب ىدأتي ال الماك بجو ام نأل صقنلاب ىدأتي الف :ش ( لامكلا همزتلي

 . روكذملا ثيدحلاب هيف :ش ( يهنلا ناكل ضقان ) :م لادلا حتفب

 اذإ ام فالخب ينعي ٠ مايألا هذه موص هزجي مل » هلوقب لصتم :ش ( اهنيع اذإ ام فالخب ) :م

 فصوب مزتلا هنأل ) :م هيف مايألا هذه موص زوجي ثيح ةنسلا هذه موص يلع هلل لاق نب ةنسلا نيع

 . صقانب ىدأتي اًصقان بجو ام نآل < يازلا حتفب :ش ( مزتلملا فصولاب ءادألا نوكيف ناصقنلا

 همالک نل :ش ( اتي هب دارأ نإ نوي ةرافك ) :م روكذملا رذانلا ىلع يأ :ش ( هيلعو :لاق) :م

 دقو خسنلا ضعب يفو « رحنلا موي موص يلع هلل » هلوق دنع اذه هجو يأ ههجو قبس دقو هلمتحي
 ‹ يزارتألا ةخسن يف وه اذكو :ش ( ههوجو تقبس دقو ) :م اهضعب يفو « لبق نم ههجو قبس
 « رحنلا موي موص يلع هلل » هلوق دنع ةنسلا هذه موص يلع هلل لاق اذإ ام هوجو يأ هلوقب هرسفو

 . ةروكذملا ةتسلا هوجولا اهب دارأو

 اغنإ ءاضقلا نأل « هيلع ءاضق ال يأ :ش ( هيلع ءيش ال رطفأ مث اًمئاص رحنلا موي حبصأ نمو ) :م

 . ءيش بجي الف « مارح رحنلا موي يف موصلاو « ةمرحلا ةبئاش نع بجوملا ةمالس ىلع ىنبي

 مزلم عورشلا نأل ‹ ءاضقلا هيلع نأ « رداوتلا » يف -هللا امهمحر -دمحمو فسوي يبأ نعو ) :م

 عورشلاك ) :م اذه مكح يأ :ش ( راصو ) :م مايألا هذه موصب رذنلا ىلع اًسايق ينعي :ش ( رذنلاك

 ثيح بورخغلا تقوو لاوزلا تقوو سمشلا عولط تقو لثم :ش ( هوركملا تقولا يف ةالصلا يف

 . اهدسفأ اذإ اهيف ءاضقلا بجي

 عورشلا نيبو « رحنلا موي موصب رذنلا نيب ينعي :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأل قرفلاو ) :م
 لاق اذك ءانباحصأ نع يأ :ش ( ةياورلا رهاظ وهو ) :م ةهوركم لا تاقوألا يف هوركملا تقولا يف

 ةضرتعم ةلمج هذهو «دمحمو « فسوي يبأ نع ةياورلا رهاظ وهو لاقي نأ ىلوألاو : يزارتألا

 يف عورشلا سفنب نأ ) :م هلوق وه هربخو ًأدتبم - قرفلاو - :هلوق ينعأ « ربخلاو ًأدتبملا نيب

 ىلع فلاحلا ةب ثنحي ىتح ) :م هيلع مئاصلا مسا قالطإ حصي ينعي :ش ( اًمئاص ىمسي موصلا

 ىقبي :ش ( يهنلل اًبكترم ريصيف) :م رحنلا موي ماصف « موصيال هنأ فلح اذإ اميف :ش (موصلا

 . يهنلا لجأل :ش ( هلاطبإ بجيف ):م هيف دراولا رذنلا
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 بجوىملا وهو ‹ رذنلا سفنب يهنلل اًبكترم ريصي الو هيلع ينتبي ءاضقلا بوجوو « هتنايص بج الف
 بجتف ةالصلا ىلع فلاحا هب ثنحي ال اذهلو « ةعكر متي ىتح ةالصلا يف عورشلا سفنب الو

 ىف ءاضقلا بحي ال هنأ - هللا همحر - ةفينح ىبأ نعو « ءاضقلاب اًتومضم نوكيو « ىدؤمل ا ةنايص

 ۰ . باوصلاب ملعأ هللاو « لوألا وه رهظألاو « اًضيأ ةالصلا لصف

 اًبكترم ريصي الو ) :م يدؤملا ةنايص بوجو ىلع يأ :ش ( هيلع ينتبي ءاضقلا بوجوو ) :م

 يلقعرمأ وهو «ةمذلا يف باجيإ هنأل بجوملا وه رذنلا يأ :ش ( بجوىملا وهو رذنلا سفنب يهنلل

 :ش ( عورشلا سفنب الو ) :م يهنلل اًبكترم نكي ملف فصولا نع لصألا درجم نأ لقعلل زاجو

 يف عورشلا نأل :ش ( ةعكر متي ىتح ةالصلا يف ) :م عورشلا سفنب ابكترم اضيأ ريصي الو يأ

 . دوجسلاو عوكرلاب اهمامت نأل ءةالصب سيل ةالصلا

 ىلع فلاحا هب ثنحي ال ) :م ةالص ىمسي ال عورشلا سفن نوك لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 اذإف دجسيو عكري ملام يلصي ال نأ ىلع فلح اذإ عورشلاب فلاحلا ثنحي ال يأ :ش ( ةالصلا

 هعورش ناک امل ينعي :ش ( ىدؤملا ةنايص بحتف ) :م ذئنيح اهب ثنحيف ةعكر تراص دجسو عکر

 نع روهشملا وه اذه :ش (ءاضقلاب اًئومضم نوكيو ):م ىدؤملا نوص هيلع بجي اًحيحص اهيف

 . انباحصأ

 اذإ ينعي :ش ( اًضبأ ةالصلا لصف يف ءاضقلا بجي ال هنأ - هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) :م

 هدعب امو « لوخدلا نع عونمم هنأل ءاضقلا هيلع بجي ال اهدسفأ مث لاوزلا دنع ةالصلا يف لخد

 :ش ( لوألا وه ) :م انباحصأ نع ةياورلا نم رهشألاو رهظألا يأ :ش ( رهظألاو ) :م هيلع ينبم

 . اهدسفأ اذإ ةثالثلا تاقوألا يف ةالصلا يف عورشلاب ءاضقلا بوجو وهو « لوألا روكذملا يأ

 . فنصملا ركذ يذلا ريغ ىرخأ ًاهوجو - هللا همحر- ةفينح يبأل تقولا يف نأ ملعاو

 لصحف اندنع ةالصلا نم تسيل يهو حاتتفالل ريبكتلاب ةالصلا يف عورشلا نأ : لوألا

 . موصلا فالخب يهن الو اهب عورشلا

 . ةينلاب هنإف « موصلا يف عورشلا فالخب رذنلاك لوقلاب اهبوجو ةالصلا نأ : يناثلا

 ىوقأ لوألا ناكف « اهدحو ةينلاب موصلا باجيإب ةينلاو لوقلاب اهموزل ةالصلا نأ : ثلاثلا

 . فعضألا نامض ىوقألا نامض نم مزلي الف

 هجو ريغ ىلع اهؤادأ نكي ةالصلاو < ةيصعملا هجو ىلع الإ هلعف هنكيي ال موصلا نأ : عبارلا

 نوكي ال اذكو « ناسحتسالا هجو ىلع « اهيدؤيف ةهاركلا تقو جرخي ىتح ربصي نأب « ةيصعملا

 نع كرابملا نب هللا دبعو فسوي يبأ ةياور يف عونمم رذنلا نأ عم « رذنلا سفنب يهنلل اًبکترم
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 . هريغو « عئادبلا » يف اهركذ « - هللا همحر- ةفينح يبأ

 - دمحم لاقو . هضقي مل هدسفأ مث رحنلا موي موص يف عرش :  ةلمكتلا حرش » يفو

 . هللا همحر- فسوي یبأل اًقالخ ركذي ملو « ءاضقلا هيلع : - هللا همحر

 - فسوي يبأل فالخلاو « - هللا همحر- ةفينح يبأ عم دمحم لوق لعج «نويعلا » يفو

 . هللا همحر

 ال :دمحأ لاقو « ملعلا لهأ لاق هبو « ناضمر موص هيلع نمم موصلاب عوطتلا زوجي : تلق

 نم ءيش هيلعو اًعوطت ماص نم » : -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل ضرف موي موص هيلع نمت زوجي
 . لاجل ا[. . .]ةعيهل نبا هدنس يفو . ٩ هموصي یتح هنم لبقی ال هناف « هضقی مل ناضمر

 موي ريغ رشعلا مايأ يف ناضمر ءاضقب سأب ال روهمجلا لوق لثم زوجي هنأ : دمحأ نعو

 نع« هبابحتسا يورو < فاحسإو < دمحأو « يعفاشلاو «بيسملا نب ديعس لوق وهو « ديعلا

 . دمحأ نع ةياور وهو «يرهزلاو نسحلاو « يلع نع «هتهارك تيورو < -هنع هللا يضر- رمع

 « موي موص يلع هلل لوقي نأ دارأ -هنع هللا يضر- يلع هزاوج عبت : 'طوسبملا» يفو

 نم موي لوأو رهشلا لوأ نم موي رخآ موص يلع هلل لاق ولو « رهش همزل رهش هناسل ىلع یرجف
 حصت ال دخلا راد ام لك ىون وأ دغ موي موص رذن ولو« رشع سداسلاو رشع سماخلا همزلی هرخآ

 ولو : (هقفلا عماوج » يف هركذ < تحص موی راد ام لک موص یونو موی موص : لاق ولو

 ةعمجلا ركن نإو . عوبسألا مايآ ىون اذإ الإ « ريغ ال ةعمحجلا موي موص همزلي ةعمجلا موص لاق

 .هلك عوبسألا همزل

 مويلا نأل « ءيش همزلي ال ًاليل مدقف نالف هيف مدقي يذلا مويلا موصأ نأ يلع هلل لاق ولو

 -هنع هللا يضر- فسوي يبأ نعو« ضيحلا وأ اًراهن لكألا دعب مدق نإاذكو ٠ ضايبلل مسا

 مدق نإو امهنيب ةيوستلا رهظألا : يسخرسلا لاقو . هيف ةياور الف لاوزلا دعب مدق نإو « هيضقي

 « ىلاعت هلل اركش نالف هيف مدقي يذلا مويلا موصأ نأ يلع هلل :لاق : « تاعقاولا » يفو

 نآ يلع هلل : لاق ولو« هيلع ءاضق الو « نی ةرافك هيلع ناضمر موي يف مدقف نيميلا هب دارأو

 . معطيو «رطفي نأ هل ةشيعملاب هلاغتشا لجأل ‹« موصلا نع فعضف دبألا موصأ



 فاکتعالا با

 هيلع بظاو مالسلا ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ ةدكؤم ةنس هنأ حيحصلاو بحتسم فاكتعالا : لاق

 ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف

 ( فاكتعالا باب ) :م

 مدقيفاعبط مدقم طرشلاو هطرش هنأل « موصلا نع هرخأ اذك نايب يف باب اذه يأ :ش

 فوكعلا هردصمف مزالو فكعلا هردصمف « دعتم وهو « فكع نم لاعتفا فاكتعالاو « اعضو

 هنمو « ۲١( ةيآ : حتفلا) 4 اًقوكعم يدهلاو # : ىلاعت هلوق هنمو «عنملاو سبحلا ىنعمب يدعتملاو

 هنمو ةبظاوملا قيرطب ءيشلا ىلع لابقإلا مزاللا هنمو سفنلا سبح هنأل ؛ دجسملا يف فاكتعالا

 باب نمو برض نم وهو «(۱۳۸ ةيآ : فارعألا) 4 مهل مانصأ ىلع نوفكعي :  ىلاعت هلوق

 . اهمضو «لعفلا نيع رسك هعراضم يف زوجي ينعي «بلط

 وه ةعيرش هريسفت ةياهنلا» يفو « ةينلا عم دجسملا يف ثبللا وه فاكتعالا : عرشلا يفو

 ةدايز عم يوغللا ريدقتلا ىلع اينبم يعرشلا ناكف « فاكتعالا ةين عم دجسملا يف نارقلاو ثبللا

 «ةعامجلا دجسمو موصلا هطرشو « ةعيرش هريسفت وه هنكرو « ةنس هنأ هتفصو دجسم لا طارتشا

 لضفألاو ةعامجلا دجسم يف فكتعت نأ ةأرملل زوجي ناك نإو « لاجرلا قح يف فاكتعالا هنمو

 . اهتیب دجسم اھل

 . باوفلا بلط ىلإ ىعادلا طاشنلاف اعوطت ناك نإو « رذنلاف اًبجاو ناك نإ هببسو

 « لفاونلا رئاس مكح وه ام الفن ناك نإو تابجاولا رئاس مكح وهام اًبجاو ناک نإ همکحو

 . اعرش وأ اًَعبط ةمزال ةجاحل الإ دجسملا نم جورخلا هضيقنو

 نيرشع فاكتعالا مزالي نأو «ريخب الإ ملكتي ال نأ هبادآو « هيعاودو « عامجلا هتاروظحمو

 . عماجلا دجسملاو « مارحلادجسملاك دجاسملا لضفأ راتخي نأو ناضمر

 وه ةيكلاملا ضعب نعو « ةعورشم ةبرق (طوسبملا» يفو :ش ( بحتسم فاكتعالا ) :م

 . زئاج

 ينعي مهنم لهج زئاج انباحصأ لوق : «يذوحألا ةضراع» يف- هللا همحر- ركب وب لاقو

 « ةفحتلا و « «عئادبلا»و ‹ « طيحملا » يف هركذ اذكو :ش ( ةدكؤم ةنس هنأ حيحصلاو ) :م ةيكلاملا

 . بحتسم هنآ يرودقلا لوق نع « زارتحا حيحصلاو : هلوقو

 اذه :ش ( ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف هيلع بظاو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ) :م
 رشعلا فكتعي ناك اب يبنلا نأ :-اهنع هللا يضر- ةشئاع نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ



 ؛ هنك رف ثبللا امأ «فاكتعالا ةينو ‹ موصلا عم دجسملا يف ثبللا وهو : لاق . ةنسلا ليلد ةبظاوملاو

 ةينلاو - هللا همحر - ىعفاشلل اًقالخ «اندنع هطرش نم موصلاو « هب هدوجو ناكف « هنع بني هنأل

 . تادابعلا رئاس ىف طرش

 هجرخأ هنإف « ةجام نبا الإ . هدعب نم هجاوزأ فكتعا مث « هللا هضبق ىتح « ناضمر نم رخاوألا
 املف « ماع رفاسف « ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي ةي هللا لوسر ناك : لاق بعك نب يبأ نع
 . اًموي نيرشع فكتعا لباقلا ماعلا يف ناك

 :ش (ةنسلا ليلد ةبظاوملاو ) :م ماع فكتعي ملو امهظفلو < ًضيأ يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأو

 . بوجولا ليلد ةبظاوملا : ليق

 لاقي نأ نسحألاو « ب وجولا ةوق يف يهو ء ةدكؤملا ةنسلا ليلد ةبظاوملا نأب : بيجأو
 الب ةبظاوملا نأكو «ركنأل اًبجاو ناك ولو « هكرت نم ىلع ركني مل - مالسلاو ةالصلا هيلع -هنأب
 نم اًبجع : لاق يرهزلا نأ « عئادبلا» و ٠ « طوسبملا» يف ركذو « راكنإلا كرتب ةضراعم كرت
 فاكتعالا [. . .] «هكرتيو ءيشلا لعفي ناك يب هللا لوسرو فاكتعالااوكرت فيك سانلا
 - مالسلاو ةالصلا مهيلع - ةباحصلا رثكأ نإ هباوج يف لبق - مالسلاو ةالصلا هيلع- ضبق ىتح
 ۰ . اوفكتعي مل

 -هنع هللا يضر- رمعو -هنع هللا يضر- ركب ابأ نأ ينغلبي مل : - هللا همحر- كلام لاق
 نب ركب ابأ الإ فكتعا ةمألا هذه فلس نم ادحأ الو بيسملا نباو -هنع هللا يضر- نامثعو
 . ءاوس هراهنو هليل نأل « هتدشل هوكرت مهارأو -امهنع هللا يضر- نمحرلا دبع

 .هنع يهنملا لاصولاك وه ذإ مهقح يف هوركم هنأل هوكرت : «ةعومجملا» يف لاقو

 ثبللا امأ « فاكتعالا ةينو موصلا عم دجسملا يف ثبللا وهو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 ناکف يأ :ش ( هب هدوجو ناکف ) :م ثبللا نع ربخي فاكتعالا نأل يأ :ش ( هنع بنی هنأل هنک رف

 يأ :ش ( -هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ اندنع هطرش نم موصلاو ):م ثبللاب فاكتعالا دوجو

 هللا يضر- ةشئاعو « سابع نباو « رمع نباو « يلع بهذم وهو« هطرش نم بجاولا موصلا
 نباو« عفانو« دمحم نب مساقلاو « دهاجمو « يعخنلا ميهاربإو < ييعشلا رماعو < -مهنع

 نب نسحلاو« يروثلاو« كلام لاق هبو -مهنع هللا يضر- يرهزلاو« يعازوألاو « بيسلملا
 . «دقلا يف يعفاشلاو يح

 يف الو بجاولا يف ال ءروث وبأو دواد لاق هبو « طرشب سيل :دمحأو يعفاشلا لاقو

 . -مهنع هللا يضر- زيزعلا دبع نب رمعو سوواطو دوعسم نب هللا دبع لوق وهو « لفنلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل تادابعلا لك يف ينعي :ش ( تادابعلا رئاس يف طرش ةينلاو ) :م
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 ةالصلا هيلع- هلوق انلو . هريغل اًطرش نوكي الف « هسفنب لصأ وهو « ةدابع موصلا نإ : لوقي وه

 . لوبقم ريغ لوقنملا صنلا ةلباقم يف سايقلاو . « موصلاب الإ فاكتعا ال » :- مالسلا

 وهو ةدابع موصلا نإ لوقي )م -هنع هللا یضر- ىعفاشلا يأ :ش ( وه ) :م «تاينلاب لامعألا »

 امك « دوعسم نبا بهذم وهو « ةياور يف دمحأ لاق هبو :ش ( هریغل اط رش نوکی الف هسفنب لص

 نيبو « اعبت نوک نأ يضتقي اًطرش هنوك نأل < -هنع هللا يضر- يعفاشلا عم سايقلاف « انلق

 انلو) :م: هلوقب هيلإ راشأ يذلا ثيدحلاب اًتاسحتسا سايقلا انكرت انكلو ءةافانم عبتلاو لصألا

 ثيدحلا اذه :ش ( موصلاب الإ فاكتعا ال ):م لإ يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلا ةالصلا هيلع هلوق

 هللا لوسر لاق : تلاق-اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ةورع ثيدح نم يقهيبلا مث ينطقرادلا هاور

 . زيزعلا دبع نب ديوس هيفو ‹ « موصب الإ فاكتعا ال » : ةي

 نع يور دقو « هب درفت ام لبقي ال فيعض ديوسو : يقهيبلا لاقو هب درفت : ينطقرادلا لاق

 . اًقوقوم ةشئاع نع « ءاطع

 نع ةورع نع ‹ يرهزلا نع .قاحسإ نب نمحرلا دبع نع «هننس »يف دواد وبأ یور : تلق

 الو ةأرما سي الو ةزانج دهشي الو اًضيرم دوعي ال نأ فكتعملا ىلع ةنسلا : تلاق ةشئاع

 . عماج

 نيعم نبا هقثوو «ملسم هل جرخأ قاحسإ نب نمحرلا دبعو : « هرصتخم» يف يرذنملا لاقو

 هيفو « هب باهش نبا نع « ليقع نع < ثيللا نع « «نايباإالا بعش » یف يقهيبلا هاورو « هریغو

 یف ةنسلاو - : هلوق ىورو «حيحصلا» يف هاجرخأ : لاقو « موصي نأ فكتعملا يف ةنسلا : تلاق

 .ةورع لوق نم هنإ : ليف دقف ‹خلإ . . . فكتعملا

 - رمع نأ رمع نبا نع رانید نب ورمع نع ليدب نب هللا دبع نع يئاسنلاو دواد وبا یورو

 اي يبنلا لأسف « ةبعكلا دنع اًموي وأ ةليل ةيلهاحلا ىف فكتعي نأ هيلع لعج -هنع هللا یضر

 . 'مصو فكتعا :١ ةي يبنلا لاقف

 . نیهجر

 ينطقرادلا راشأو .اذه هيفو «ثيدحلا ركذف «فكتعملا ىلع ةنسلا : ةشئاع نع )۲٤١۲( دواد وبأ هجرحأ (۱)

 دنع اًموي وأ ةليل ةيلهاجلا يف فكتعي نأ هيلع رمع لعج :رمع نبا نع : بابلا ىفو . هجاردإ ىلإ( /)

 دواد وبأ هجر حا «موصيو فكتعي نأ هرمأف : ةياور يفو «؟مصو فكتعا» : لاف يبنلا لأسف «ةيعكلا

 . هيف موصلا ةدايزب درفت ليدب نب هللا دبع هيفو )° ۰۲۰۰ /۲) ينطقرادلاو يتاسنلاو )۲٤۷٤(
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 يبأ نع نسحلا ىور اميف عوطتلا ةحصلو «ةدحاو ةياور هنم بجاولا ةحصل طرش موصلا مث
 لصألا ةياور يفو « موي نم لقأ نوكي ال ةياورلا هذه یلعو « انیور ام رهاظل - هللا همحر-ةفينح
 ‹ةلهاسملا ىلع لفنلا ىنبم نأل موص ريغ نم نوكيف « ةعاس هلقأ: هللا همحر - دمحم لوق وهو

 يف نوفكاع متنأو نهورشابت الو $ : هلوقب اًقلطم فاكتعالا عرش ىلاعت هللا نأ : امهدحأ
 . زوجي ال خسن وهو دحاولا ربخب هيلع ةدايز موصلا طارتشاف « (۸۷ ةيآ : ةرقبلا ) ( دجاسلا

 ققحت كلذ يفو «عورشم ريغ اهيف موصلاو < يلايللا يف ققحتي فاكتعالا : يناثلاو
 . طرشب سيل هنأ لدف « لطاب وهو طرشلا نود طورشملا

 صنلا اذهب فاكتعالا ةحصل اًطرش تبث عامجلا نع كاسمإلا نأب : لوألا نع باوجلاو
 نطبلا ةوهش نع كاسمإلا وهو رخآلا نكرلاو « هب قحلأف موصلا ينكر دحأ وهو « يعطقلا
 ءاقب قح يف اًيسان برشلاو لكألاب عامجلا قحلأ امك ءةحابإلاو رظحلا يف امهئاوتسال ةلالدلاب
 ىلاعت هلل نيتوهشلا نع فكتعملا ىلع كاسمإلا بوجو تبث ال مث « ىنعملا اذهل ةلالدلاب موصلا
 . اًموص ناک

 مث اًعباتتم رهشلا موص اهيلع ةأرلا نإف ناكمإلا بسحب تبثي اإ طرشلا نأب : يناثلاو
 . نكم ريغ يلايللا يف موصلاو « ضيحلا رذعب عباتتلا عطقني

 نم يأ :ش (هنم بجاولا ةحصل ) :ماندنع ينعي :ش ( طرش موصلا مث ) :م
 ىفش نإ لوقيف طرشب هقلعي وأ ارهش وأ اًموي فكتعأ نأ يلع هلل :لوقي نأ بجاولاو فاكتعالا
 سيل يأ :ش (ةدحاو ةياور ) :م رذنلاب ةباجإ ريغ نم هيف عرشي نأ لفتلا فاکتعالاو ‹ يضيرم هللا

 طرش موصلا يآ :ش ( عوطتلا ةحصلو ) :م تاياورلا عيمج يف هانعمف « تاياورلا فالتخا هيف
 انيور ام رهاظل -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىور اميف ) :م عوطتلا فاكتعالا ةحصل اًضيأ
 هذه ىلعو :ش ( نوكي ال ةياورلا هذه ىلعو لفنلاو بجاولا لمشي هنأل موصب فاكتعالا: هلوقوهو
 موصلا نأل :ش ( موي نم لقأ ):م فاكتعالا يأ نوكي ال ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يأ ةياورلا

 . مويلاب ردقم

 هلقأ - هللا همحر - دمحم لوق وهو ):م « طوسبلا » يأ :ش ( لصألا ةياور يفو ) :م
 نوكي تقوب ردقي مل اذإف «ةفرعب فوقولاك تقوب ردقي الف ناكم يف ثبل فاكتعالا نأل(ةعاس
 . فاكتعالا ةينب دجسملا يف ماد ام نيفكتعملا باوث هلو « مادام ردقب اًقکتعم

 رشكألل ةماقإ مويلا رثكأب لقتنا فاكتعالا لقأ ردق هنأ - هللا همحر- فسوي يبأ نعو
 نأل) :م موص هيف نوي الف ةعاس هلقأ ناك اذإ ينعي :ش ( موص ريغ نم نوکيف ) :م لكلا ماقم
 باب نأل :ش ( مايقلا ىلع ةردقلا عم لفنلا ةالص يف دعقي هنأ ىرت الأ ‹ ةلهاسملا ىلع لفنلا ىنبم
 . عسوأ لفنلا
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 ءاضقلا همزلي ال هعطق مث هيف عرش ولو . مايقلا ىلع ةردقنا عم لفنلا ةالص يف دعقي هنآ ىرت الأ

 ردقم هنأل ؛ همزلي نسحلا ةياور يفو « الاطبإ عطقلا نكي ملف «ردقم ريغ هنأل ؛ لصألا ةياور يف

 :-هنع هللا يضر - ةفيذح لوقل ؛ ةعامحلا دجسم يف الإ حصي ال فاكتعالا مث « موصلاك مويلاب

 هيف ىلصي دجسم يف الإ حصي ال هنأ : ةفينح يبأ نعو . ةعامج دجسم يف الإ فاكتعا ال

 . هيف ىدؤت ناكمب صتخيف ةالصلا راظتنا ةدابع هنأل ؛ سمخلا تاولصلا

 «لصألا ةياور يف ءاضقلا همزلي ال هعطق مث ) :م لفنلا فاكتعالا يف يأ :ش ( هيف عرش ولو ) :م

 :ش ( لاطبإ عطقلا نكي ملف ) :م عرشلا هب ىتأ ام ىلع ادئاز نوكي ءيشل :ش ( ردقم ريغ هنأل

 . مزال ريغ هماتإ نوكل

 ةرورضل :ش ( موصلاك مويلاب ردقم هنأل ):م ءاضقلا يأ :ش ( همزلي نسحلا ةياور يفو ) :م

 . موصلا وهو هطرش يف ءاضقلا موزل

 ةعامج هيف ىلصت ادجسم هب دارأ :ش ( ةعامجلا دجسم يف الإ حصيال فاكتعالا مث ) :م

 دجسم يفالإ فاكتعا ال : -هنع هللا يضر- ةفيذح لوقل ):م قاوسألا دجاسمك تاولصلا ضعب

 نب جاجح انثدح « زيزعلا دبع نب يلع انثدح «همجعم» يف يناربطلا هاور اذه :ش ( ةعامج
 بجعت الأ : دوعسم نبال لاق ةفيذح نأ يعخنلا ميهاربإ نع ةريغم نع ةناوع وبأ انثدح « لاهنم

 تأطخأو « اوباصأ مهلعلف : لاق < نوفكتعم مهنأ نومعزي یسوم يبأ رادو كراد نيب موق نم

 . ةعامج دجسم يف الإ فاكتعا ال هنأ تملع دقف انأ امأ : لاق « تيسنو اوظفح وأ

 :م ةعامج :ش ( دجسم يف الإ حصي ال هنآ ) :م -هنع هللا يضر- :ش (ةفينح يبآ نعو ) :م

 هذه .ةالصلا :ش (هيف ىدؤت ناك صتخيف ةالصلا راظتنا ةدابع هنأل سمخلا تاولصلا هيف ىلصت)

 ىلصتو نذؤمو مامإ هل دجسم يف الإ زوجي ال هنأ -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور

 . اهلك تاولصلا هيف

 ناك اذإ امأ « ةعامجل اب هيف اولصي مل نإو عماجلا يف فاكتعالا زوجي : « ىواتفلا » يفو

 يف يباجيبسألا مامإلا لاقو . لضفأ هيف فاكتعالاف ةعامحلاب سمخلا تاولصلا هيف ىلصي

 وهو ةنيدملا دجسم يف مث مارحلا دجسملا يف نوكي نأ فاكتعالا لضفأ : « يواحطلا حرش»

 . اهلهأ رثك يتلا ماظعلا دجاسملا يف مث سدقملا تيب دجسم يف مث ةه هللا لوسر دجسم

 هؤادأ زوجي ال بجاولا فاكتعالا نأ -هنع هللا ىضر- فسوي ىبأ نع : « ىقتنملا» ىفو

 يف الإ ناحصي ال لفنلاو « بجاولا فاكتعالا : « مئادبلا »يفو . ةعامجلا دجسم ريغ يف

 اذهب يعخنلا ميهاربإ ىلإ حيحص دانسإب ١۷۳( /۳) عمجملا . يناربطلا هاور :لاقو عمجملا يف يمثيهلا هركذو )١(

 فنصملا قازرلا دبعو ةبيش يبأ نبا دنعو . هلشم ةشئاع نع هيفو ةفيذح كردي مل ميهاربإ نأل عطقنم وهو

 . يفعجلا هدانسإ يفو . هلثم يلع نع« )۸٠٠۹(
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 نکی مل ولو « هيف اهراظتنا ققحتيف اهتالصل عضوملا وه هنأل ؛ اهنيب دجسم يف فكتعت ةأرملا امأ

 ‹ ناسنإلا ةجاحل الإ دجسملا نم جرخبي الو . هيف فكتعتف هيف ًاعضوم لعجت دجسم تيبلا يف اهل

 ال مالسلا ةالصلا هيلع يبنلا ناكو : - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحلف ةجاحلا ام .ةعمجلا وأ

 . لحسم لک يف حصي : - هللا همحر- يواحطلا لاقو« دجسملا

 . دجسم لك يف حصي هنأ يدنع حيحصلاو : يزارتألا لاقو

 . هسفن ىلإ هبسنو - هللا همحر- يواحطلا لوق اذه : تلق

 ةالصلل نيعتملا ناكا وه اهتيب دجسم نم دارملا :ش ( اهتيب دجسم يف فكتعتف ةأرملا امأ ) :م

 عضوملا يف يأ « ةالصلل اهراظتنا يأ :ش ( هيف اهراظتنا ققحتيف اهتالصل عضوملا وه هنآأل ) :م

 . ةيلع نباو يروثلاو يعخنلا لاق هبو « هيف يلصت يذلا

 ول :«يتغملا.ةينم » يفو . لصألا يف هركذ ةعامج دجسم يف فكتعتالو : يجورسلا يفو

 يضر” ةفينح يبأ نع - هللا همحر- نسحلا ىور : «طيحملا » يفو . زاج دجسملا يف فكتعا

 ريغ يف اهتيب يف فكتعت نأ اهل سيلو : « عئادبلا  يفو « دجسملا يف هتهاركو « هزاوج -هنع هللا
 . هيف دجسم ال تيب يف زوجي ال : ينانيغرملا يفو . اهتالصل دعملا عضوملا وهو اهتيب دجسم

 ثيح رفاسملاو « دبعلاو < ةأرملا فكتعم -هنع هللا ىضر- ىعفاشلا لاق :لاطب نبا لاقو

 . لجرلاک دجسملا يف الإ اهفاكتعا حصب ال ةأرلا نأ بهذملا : يوونلا لاقو « اوءاش

 ول : « ىبتجملا» يفو :ش ( هيف فكتعتف هيف اعضوم لعجت دجسم تيبلا يف اهل نكي مل ولو ) :م

 اهتيب دجسم يف تفكتعا ولو « هيف فكتعتف ادجسم هيف لعجت عضوم اهتيب دجسم يف نكي مل
 نذإ ريغب فكتعت نأ اهل ىغبني ال نكل « فاكتعالا نم اهعني نأ الو اهيتأي نأ اهجوزل سيلف

 [مزليو] حص امهعنم نإ مثامهل نذأ ولو « الوم نذإ ريغب فكتعيال دبعلا اذكو «اهجوز
 هنذإ ريغب فكتعا ول بتاكملاو « امهعني نأ هل سيل : كلام لاقو « يعفاشلا لاق هبو « مثأيو

 اهنع يفوت وأ دجسملا يف ةفكتعملا تقلط ولو« هعنم هل : كلام لاقو . هعنم هل سیلو حصي

 - كلام دنعو « اهفاكتعا ىلع دجسملا ىلإ عجرت مث هيف دتعتل اهتيب ىلإ عوجرلا اهل زاج اهجوز
 . دجسملا يف اهفاكتعا متت - هللا همحر

 طوغتلا وهو :ش ( ناسنإلا ةجاحل الإ دجسملا نم ) :م فكتعملا يأ :ش ( جرخيالو ) :م

 . اهل جرخي يأ ةعمجلا وأ يأ :ش ( ةعمجلا وأ ):م لوبلا ةقارإو

 ةجاحل الإ هفكتعم نم جرخب ال ب يبنلا ناك :-اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحلف ةجاحلا امأ ) :م

 يضر- ةشئاع نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا جرخأو ظفللا اذهب بيرغ ثيدحلااذه :ش ( ناسنإلا
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 ردقتي ةرورضلاب تبث ام نأل ؛ روهطلا نم هغارف دعب ثك الو . ىنئتسم اهل جورخلا ريصيف

 همحر - يعفاشلا لاقو . اهعوقو مولعم يهو « هجئاوح مهأ نم اهنألف ةعمحجملا امأو . اهردقب

 . عماجلا يف فاكتعالا هنكمي هنأل ؛ دسفم اهيلإ جورحلا : -هللا

 لخدي ال ناكو هلجرأف هسأر ىلإ ىندي فكتعا اذإ ةا هللا لوسر ناك : تلاق -اهنع هللا

 نم دبالف ):م ةجاحلا عوقو يأ :ش ( ""اهعوقو مولعم هنالو ) :م ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا

 يف مث « تاروظحملا حيبت تارورضلا نل :ش ( ىنثتسم اهل جورخلا ريصيف اهتيضقت يف جورخلا

 « زئاج هنإف ال وأ دجسملا فقس ريغ فقس تحت لخدي نأ نيب توافت ال ةجاحلا ءاضقل هجورخ

 هاوأ نإف « فقس تحت لخدي نأ يغبني ال ةجاحلل جرخ اذإ :لوقي -هنع هللا يضر- كلام ناكو

 هيلع -هنإف « ءيشب سيل اذهو « هيف ةرورضلا مدعل هفاكتعادسف دجسملا فقس ريغ فقس

 . 'طوسبملا » يف اذك هتجاحل ج رخ اذإ هترجح لخدي ناك -مالسلاو ةالصلا

 نم ةسمحخ دربملا لاقو < ردصم ءاطلا حتفب :ش (روهطلا نم هغارف دعب ثك الو م

 » يفو « عوكرلاو ‹ عودولاو « لوبقلاو «ءوضولاو « روهطلا ؛ ءافلا حتفب لوعفم ىلع رداصملا

 ريثألا نبا لاقو ءروهطلا ةالصلا حاتفم هنمو « رهطتلا ىنعج ردصم حتفلاب روهطلا : « برغللا

 : لاق ‹« روحسلاو روحسلاو ءوضولاو «ءوضولاك هب رهطتي يذلا ءاملا حتفلابو مضلاب روهطلا

 :ش ( اهردقب ردقتب ةرورضلاب تبث ام نأل ) :م اعم ردصملاو ءاملا ىلع عقي حتفلاب روهطلا : هيوبيس

 . ةرورضلا ردقب يآ

 الإ اهتماقإ نم نكي الو ةينيد ةجاح اهنأل :ش ( هجئاوح مهأ نم اهنألف ةعمحجلا امأو ) :م

 اهيلإ جورخلا نوكيف « اهعوقو مولعم ةعمحجلا يأ :ش (اهعوقو مولعم يهو ):م جورخلاب

 هنأل ) :م فاكتعالل :ش ( دسفم ) :م ةعمحلا ىلإ يأ :ش ( اهيلإ جورخلا : يعفاشلا لاقو ) :م

 . -هنع هللا يضر- كلام لاق هيو :ش ( عماحل ا يف فاکتعالا هنکمی

 . انلوقك هنع يورو « ررهشملا ىلع ةعمجسال جورخلاب لطبي : ةيكلاملل « ةريخذلا » يفو

 ؛ريبج نب ديعس لاق انلوقبو « حيحصلا يف دسفيال ةعمجلل جرخ اذإ : يبرعلا نبا لاقو

 نمو :«لامكإلا» يفو « رذنملا نباو ‹ كلم لادبعو «دمحأو «ىعخنلاو « يرصبلا نسحلاو

 « يعفاشلا لوق وهو « كلام بهذم نم روهشملا وهو« عماجلا يف الإ فكتعي ال ةعمجلا همزلت
 . حيحص ريغ نييفوكلا هلوق : يجورسلا لاقو « نييفوكلاو

 )١ ( ةشئاع نع يقهيبلا دروأ .ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناكو : نيحيحصلا يف يذلاو ءاذكه هدجأ مل :



 يف ةقلطم ةرورضلاف عورشلا حص اذإو « عورشم دجسم لك يف فاكتعاألا : لوقن نحنو
 جرخي هنع ادیعب هلزنم ناک نإو . هدعب هجوتی باطخل ا نآل ؛ سمشلا لوزت نیح جرخیو «جورخلا

 ةيحت ناتعك ر لاو « ةنس عبرألا « اّتس ةياور يفو « اعبرأ اهلبق يلصيو « اهكاردإ هنكمي تقو يف
 اهب تقحلأف اهل عباوت اهتنسو ةعمجلا ةنس يف فالتخالا بسح ىلع اتس وأ اعبر اهدعبو « دجسملا
 ال هنأ الإ فاكتعا عضوم هنأل ؛ هفاكتعا دسفي ال « كلذ نم رثكأ عماجلا دجسم يف ماقآ ولو

 جرخ ولو . ةرورض ريغ نم نیدجسم يف همتی الف « دحاو دجسم يف هءادآ مزتلا هنأل ؛ بحتسي
 - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هفاكتعا دسف رذع ريغب ةعاس دجسملا نم

 دجسم يف يأ :ش ( عورشلا حص اذإف « عورشم دجسم لك يف فاكتعالا :لوقن نحنو ) :م
 ىلع ةزوجم يأ ماللارسكو ءاطلا نوكسو ميملا مضب :ش ( ةقلطم ةرورضلاف ) :م عماج ريغ
 هيلإ هجوتي باطخلا نأل سمشلا لوزت نيح جرخيو ) :م ةعمجلا ىلإ :ش ( جورخلا يف ) :م قالطإلا
 نع يأ :ش ( هنع اديعب هلزنم ناك نإو ) :م ءامسلا دبك نع سمشلا لاوز دعب يأ :ش ( هدعب
 لبق يأ :ش ( اهلبق يلصيو ) :م ةعمجلا كاردإ يأ :ش ( اهكاردإ هنكمي تقو يف جرخي ) :م عماجلا
 . تاعکر عبرأ يلصي يأ :ش ( اًعبرأ ) :م ةعمجلا

 وأ « يآ :ش ( انس وأ ءاًعبرأ اهدعبو «دجسملا ةيحت ناتعكر لاو « ةنس عبرألا « اس ةياور يفو ) :م

 ‹ ةفينح يبأ دنع نإف :ش ( ةعمجملا ةنس يف فالتخالا بسح ىلع ):م تاعكر تس يلصي

 :ش ( اهب تقحلأف اهل عباوت اهتنسو ):ماتس يلصي فسوي يبأ دنعو اعبرأ يلصي دمحمو
 . ةنونسملا اهراكذأك

 ال ) :م اهتنسوةعمجلا ةالص نم رثكأ يأ :ش ( كلذ نم رثكأ عماجلا دجسم يف ماقأ ولو ) :م
 نم ءانثتسا :ش ( بحتسيال هنأ الإ ):م كلذ هرضي الف :ش ( فاكتعا عضوم هنأل هفاكتعا دسفي

 « اهتنسو ةالص نم رثكأ عماجلا يف فكتعملا ةماقإب هفاكتعا دسفي ال يأ « هفاكتعا دسفي ال : هلوق

 الف دحاو دجسم يف هءادأ مزتلا هنأل ):م كلذ هل هركي لب بحتسي ال غارفلا دعب هيف تبثي نأ الإ

 . ناكمإإلا ردقب هيف فكتعا يذلا دجسملل ةياعر :ش ( ةرورض ريغ نم نيدجسم يف همتي

 :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هفاكتعا دسف رذع ريغب ةعاس دجسملا نم جرخ ولو ) :م

 فقسلا يفو « دجسملا مدهنا اذإاذكو « هنم دبل هنأل ةعمج وأ لوب وأ طئاغل جورخلا رذعلا

 . ءايشأ ةسمخ يف رخآ دجسم ىلإ لوحتي نأ هل زوجي

 . هدجسم مدهني نأ : اهدحأ

 . هيف نوعمتجي الف هلهأ قرفتي نأ : يناثلا

 . ناطلس هنم هجرخي نأ : ثلاثلا
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 ؛ ناسحتسالا وهو موي فصن نم رثكأ نوكي ىتح دسفي أل : الاقو . سايقلا وهو يفانملا دوجول

 هيلع يبنلا نأل ؛ هفكتعم يف نوكي مونلاو « برشلاو ‹ لكألا امأو : لاق . ةرورض ليلقلا يف نأل

 . دجسم الإ ىوأم هل نكي مل مالسلاو ةالصلا

 . ملاظ هذخأي نأ : عبارلا

 . نيرباكملا نم هلامو هسفن ىلع فاخي نأ : سماخلا

 نكي ملف مولعم ريغ ضرملا تقو نأل « هفاكتعا لطبي ضرمل جرخ نإ : ينانيغرملا يفو
 يف هلوق .ةعاس هسبحف رغ هذخأ ول لطبياذكو : «يفاكلا» يف مكاحلا لاقو « ىنثتسم

 «ةفحتلا»و «طوسبملا» ىفو « اًيسان وأ ادماع ناك ءاوسو « ًاليلق ناك نإو ينعي - ةعاس-نتمل ا

 :م وه - هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يأ :ش ( وهو ):م ثبلل :ش ( يفانملا دوجول ) :م

 جرخی - هللا همحر- كلام دنع نأ الإ « دمحأو « ىعفاشلاو كلام لاق هبو :ش (سايقلا)

 ال ):م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ يأ :ش (الاقو ) :م . امهتزانجل جرخبي الو هيوبأ ةدايعل

 لكلا مكح هنم رثكألل نأل :ش ( موي فصن نم رثكأ ):م جورخلا يأ :ش ( نوكي ىتح دسفي
 دسفي ال يشملا يف ىنأتف ناسنإلا ةجاحل جرح اذإ اذهلو رذع ريغب ناك نإو « وفع هنم لقألاو

 : «ةريخذلا» يفو . ريسيلا مكح يف هنأل يشملا يف ينأتلا ىلإ جاتحي ال ناك نإو « هفاكتعا

 ريغ عوطتلا نأل رذع ريغب جرخي نأب سأب الف لفنلا يف امأ « بجاولا فاكتعالا يف فالتخالا

 ةرورضلاو :ش ( ةرورض ليلقلا يف نأل ناسحتسالا) :م :امهلوق يأ وهو ءةياورلا رهاظ يف ردقم

 يلا نأل ) :م فاكتعألا عضوم يف يأ :ش ( هفكتعم يف نوكي مونلاو برشلاو لكألا امأو) :م ةانثتسم

 ثيداحألا يف مولعم اذهو « اًمكتعم هنوك لاح يف ينعي :ش ( دجسم يف الإ ىوأم هل نكي مل ةي
 الف هيف ًاققحتم هلكأ ناكف دجسلملا الإ ىوأم ذختي مل هلاوحأ بلاغ يف لاقيو ةقباطتملا صوصنلاو
 وهو - هنع هللا يض ر- يعفاشلا باحصأ نم حيرش نباو كلام لاق هبو « جورخلا ىلإ ةرورض

 . «بيذهتلا» بحاص دنع رهظألا

 دجسملا يف لكألا هفلكت يف نأل برشلاو لكألل جورخلا هل : هباحصأ رثكأو ينزملا لاقو

 ‹« هعروتل وأ هرقفل هماعط سنج فرعي ال نأ راتخي دق هنإف « اًضيأ ةءورملا كرت نم اعونو ةقشم

 ولو « هنود لكألا هيلع قشيف هريغ دجسملا يف نوكي دق اًضيأو « هض رغ توفي لكألا هانفلك ولف

 ‹ مهتمتت يفاذك « لزنملا يف لكألا ةحابإ يف اًرذع كلذ انلعجف ماعطلا امهفكي مل هعم لكأ

 ناهجوف هيف دجو نإو ‹ جرخي ءام دجسملا يفدجي ملو شطعول : * زيجولا حرش » يفو

 . رابخألا نم ًأرقتسم هنأكو ءاذکه هدجأ مل (۱)
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 يف عاتبيو عيبي نأب سأب الو . جورخلا ىلإ ةرورض الف دجسملا يف ةجاحلا هذه ءاضق نك هنألو
 مهنأ الإ « هتجاحب موقي نم دجي ال نأب كلذ ىلإ جاتحي دق هنأل ةعلسلا رضحي نأ ريغ نم دجسم

 ةرورض الف دجسملا يف ) :م برشلاو لكألا ةجاح يأ :ش ( ةجاحلا هذه ءاضق نكي هنألو ) :م

 لكأل جرخيال :«عئادبلا» يفو « جرخي نكي مل اذإ هنأل نكي هنأل ؛ هلوقب ديق :ش ( جورخلا ىلإ

 وأ ادماع هفاکتعا دسف جرخ نإف « ةزانج ةالص الو < ضيرم ةدايع الو «مونو < برشو

 نيعت نإو ةداهش ءادأل جرخي ال : «داشرإلا حرش » يفو « اهركم جرخ ولام فالخب « اًيسان

 هللا يضر- يعفاشلا دنعو . كلام لاق هبو < ردانلل ةربع الف « اًردان الإ عقي ال اذه نأل « اهئادأل

 : ةيكلاملل «ةريخذلا » يفو « لطبت نيعتي مل نإو ‹ جورخلاب لطبت ال هيلع اهؤادأ نيعت ول -هنع

 ‹ ةراجتللال ةيلصألا هتجاحل ىرتشا وأ عاب اذإ اذه « سيجنتلا » يفو :ش ( ةعلسلا رضحي نأ ريغ

 . ةراجتلل الل ةالصلل ينب دجسملا نأل . هوركم ةراجتلل هنإف

 نأ دارأاذإو < هنم دب ال امو « ماعطلا دجسملا يف يرتشيو عيبي نأ هل : «ةريخذلا » يفو

 ال هنآ ىلع ليلد -ةعلسلا رضحي نأ ريغ نم - هلوق : ىخركلا لاقو . هل هركي ارجتم كلذ ذختي

 لمعو ءارشلاو عيبلا ةهاركب يدرواملا عطقو « هنم هركي الو يرتشيو عيبي : يعفاشلا لاقو

 يضر- « دماح يبأ نع هلثمو « دجسملا يف ءارشلاو عيبلا هركأ : يطيوبلا يف لاقو . عئانصلا

 . -هنع هللا

 - كلام ناكو < يرهزلاو ءاطع ههركو حصألا وهو : « بيذهتلا حرش » يف يوونلا لاق

 نأ فكعتملل : « هقفلا عماوج » يفو « عجري مث ماعطلا ءارشل جرخي : لوقي -هنع هللا يضر

 بيطتيو ةرمعو جحب مرحيو عجاريو جوزتيو ةعلسلا راضحإ ريغ نم دجسملا يف يرتشيو عيبي
 . يعفاشلاو -هنع هللا ىضر- كلام لاق هبو « ةرانملا دعصيو دجسملا يحاون يف ددرتيو

 هرك «ةنارخلا» يفو فكتعملا بيطتي ال : ءاطع لاقو « فكتعلا بيطتي ال : رمعم لاقو

 لفنلاو ضرفلا يف هيلوق دحأ يف فكتعملا ةمامإ ةيكلاملا نم نونحس عنمو فكتعملل زرحتلا

 . ءاملعلا عم ىرخأ هزاجأو ةرم كلام هعنم ةرانملا يفو « ةرانملا ريغ يف هناذأ اذكو

 نأب ):م ءارشلاو عيبلا ىلإ يأ :ش ( كلذ ىلإ جاتحب دق ) :م فكتعملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 . ءانشتسا :ش ( اولاق مهن الإ هتجاحب موق نم دجي ال
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 هلغش هيفو « دابعلا قوقح نع زرحنتم دجسملا نأل ؛ ءارشلاو ‹ عيبلل ةعلسلا راضحإ هركي : اولاق

 مكدجاسم اوبتج » :مالسلا ةالصلا هيلع هلوقل ؛ هيف ءارشلاو عيبلا فكتعملا ريغل هركيو « اهب

 . ٩ مک ءارشو ‹ مکعیبو : - لاق نآ ىلإ - مکنایبص

 نم لوهجللا ءانب ىلع :ش ( زرحتم دجسملا نأل « ءارشلاو عيبلل ةعلسلا راضحإ هركي ) :م

 تراصف :ش ( دابعلا قوقح نع ) :م تزرحت دق دجسملا ةعقب نأ هانعم ‹ ةلمهملا ءاحلاب زيرحتلا

 يأ اهب نيشلا حتفب دجسملا لغش ةعلسلا راضحإ يفو يأ :ش ( اهب هلغش هیفو ) :م یلاعت هلل اقح

 . ةراجتلل علسلاب هلغش هركيف ةعلسلاب

 ةالصلا هيلع هلوقل ):م دجسملا يف يأ :ش ( هيف ءارشلاو عيبلا فكتعملا ريغل هركيو ) :م

 مكعيبو :لاق نأ - ىلإ - مكنايبص مكدجاسماوبنج ):م هيب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو

 ‹ عقسألا نب ةلثاو؛ -هنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج هاور ثيدحلا اذه :ش (مكءارشو

 « مك ءارشو«مكنيناجمو « مكنايبص مكدجاسم اوبنج » : لاق يب يبنلا نأ ةجام نبا هثيدح یور

 اهباوبآ ىلع اوذختاو « مکفویس لسو « مکدودح ةماقإو « مكتاوصأ عفرو « مكتاموصخو « مكعيبو

 لوحكم نع ريثك نب ءالعلا نع «همجعم)» يف يناربطلا هاورو « « عمجلا يف اهورمجو « رهاطملا
 . فيعض هدنسو هركذف « لوقي ةي هللا لوسر انعمس اولاق « ةلثاوو ةمامأ يبأو ءادردلا يبأ نع

 لوحکم ثیدح نم «هفنصم» يف قازرلا دبع هثیدح یور -هنع هللا يضر- لبج نب ذاعمو
 ىورو « روكذملا ظفللاب « ثيدحلا . . .« مكدجاسماوبنج » : لاق ةي هللا لوسر نأ «هنع

 عاتبي وأ عيبي نم متيآر اذإ » : لاق هنأ ةا يبنلا نع «-هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع « يئاسنلا

 . « كتراجت هللا حبرأ ال اولوقف دجسملا يف

 4 نسحأ يه يتلا اولوقي يدابعل لق : ىلاعت هللا لاق :ش ( ريخب الإ ملكتي الو : لاق ) :م

 الو «نيلأو نسحأ يه يتلا ةملكلا نيكرشملل اولوقي نينمؤملل لق يأ . ٥١( ةيآ : ءارسإإلا)

 نآرقلا ةءارق هلو« ىلوأ دجسملاف « ريخب الإ دجسملا جراخ ملكتيال نأ يضتقي صنلاف مهوشاحت

 . ملعلا عامسو «نيدلا رومأ ةباتكو « سيردتلاو «ملعلاو « ثيدحلاو

 « لبنح نب لوق وهو كلذ نم كلام هعنم : يبرعلا نب ركب وبأو ضايع يضاقلا لاقو
 عماجلا» و «مألا»يف يعفاشلا لاق «درجملا» يف بيطلا وبأ لاقو « ةالصلاو فاوطلاب هرابتعاو

 «مكنايبص مكدجاسم اوبنج» : هعفر ةلثاو نع «لوحكم نع «يماشلا ديعس قيرط نم )۷٠١( ةجام نبا ()

 ىلع اوذختاو مکفويس لسو «مكدودح ةماقإ ېکتاوصآا عفرو مکتاموصخ و « مکعیبو « مکءامإ و مکنیناجمو

 دئاوزلا عمجم . ذاعم عمسي مل لوحكم : يمشيهلا لاق يتاربطلا هجرخأو .؛عمحلا يف اهورمجو «رهاطملا اهباوبأ

 يبأو «ءادردلا يبأ نع لوحكم نع ريثك نبا قيرط نم (۲۱۹ )٥/ ءافعضلا يف لماكلا يدع نباو (720)

 . ةمامأ
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 هنكل انتعيرش يف ةبرقب سبل تمصلا موص نأل ؛ تمصلا هل هركيو « ريخب الإ ملكتي الو : لاق

 متنأو نهورشابت الو : ىلاعت هلوقل ؛ ءطولا فكتعملا ىلع مرحيو . اًمئأم نوی ام بناحتی

 (۱۸۷ ةيآلا : ةرقبلا) € دجاسملا ىف نوفكاع

 هلاقام :يوونلا لاقو . ريكذتو ظعو صصقلا نأل « دجسم لا يف صقي نأ سأب ال : « ريبكلا

 هلمحتامالو عضو هيف سيل امم قئاقرلاو يزاغملاو ةروهشملا ثيداحألا ىلع لومحم يعفاشلا

 مالسلاو ةالصلا مهيلع - ءايبنألا صصق نم صصقلاو خيراوتلا لهأ هركذي ام الو ماوعلا لوقع
 . یهتنا هنم عنمي اذه لك نإف « اهوحن وأ ةنتف نم اذك هل ىرج ءايبنألا ضعب نأ مهتاياكحو

 يف ديعاوملا نولمعي نيذلا ةيقرطلا عنيو « فكتعم ريغ ناك نم كلذ نم عني : تلق

 :«هقفلا عماوج» يفو « ةحص اهل تسيل يتلا رابخألاو ةعوضوملا ثيداحألا نودرويو دجاسملا

 ظفحي طايخلا ناك نإ : ليقو ‹ ةطايخلاو رجأب فحصل ةباتك اذكو « رجأب هيف ميلعتلا هركي

 . هيف هرکی ام هحطس ىلع هرکیو « رذعل الإ هقرطتسي الو هيف طیخی ناب سب الف دجسملا

 :ريرضلا نيدلا ديمح مامإلا لاق «سانلا عم ثدحتلا كرت يأ :ش ( تمصلا هل هركيو ) :م

 ةالصلا هيلع -هلوقل هركي الف ةبرق هدقتعي مل اذإامأ « ةبرق هدقتعااذإ تمصلا هركي اغإ

 : ليق : يكاكلا لاقو -امهنع هللا يضر- رمع نب هللا دبع اور « «ىجن تمص نم »:-مالسلاو

 الو تكسي نأ : ليقو « انلبق نم ةعيرش يف ناك امك ًالصأ ملكتي ال نأب رذنلا تمصلا ىنعم
 . هداز رهاوخ نيدلا ردب مامإلا هلاق ءًالصأ ملكتي

 سوجملا لعف نم تمصلا موص نإ : اولاق :ش ( انتعيرش يف ةبرقب سيل تمصلا موص نأل ) :م

 موص نع ىهن -مالسلاو ةالصلا هيلع -هنأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ةفينحوبأ ىورو
 رذن الجر رمأ هنآ زال يبنلا نع -هنع هللا يضر- سابع نبا نعو « تمصلا موصو لاصولا

 هاور ‹ ملكتيو لظتسيو سلجي نأ « موصيو لظتسي الو ملاكتي الو سمشلا يف موقي نأ
 موب تا الو مالتا دب ال لاق ا يبنلا نع -هنع هللا يضر- يلع نعو . يراخبلا

 «مالسإلا ةعيرش نم سيل مالكلا نع تمصلا : « ينغملا» يفو « دواد وبأ هاور . « ليللا ىلإ

 . رذنملا نباو روث وبأ هزاجأو

 ءاش اجب ثدحتي ينعي ‹ تمصلا هل هركي : هلوقب لصتم :ش ( اًمثأم نوکی ام بناجتی هنکل ) :م

 . مثإلا ىنعم مثأملاو «مثأم همالك يف نوكي ال نأ دعب

 «4دجاسملا يف نوفكاع متنأو نهورشابت الو :  ىلاعت هلوقل ءطولا فكتعملا ىلع مرحيو ) :م

 جورخلا هل زوجي هنأب بيجأ « ءطولا فكتعملل[. . .] فيك : ليق :ش (۱۸۷ ةيآ : ةرقبلا)

 ‹ جورخلا كلذب هنع لوزيال فكتعملا مسا نأ ال هيلع ءطولا مرحي اًضيأ كلذ دنعف « ةجاحلل

 ىلإ نوعجريف نولستغي مث عامحجلا يف مهتجاح نوضقيو نوجرخياوناك : «تالزانلا حرش » يفو
۳۲ 



 فالخب مارحإلا يف امك هروظحم وه ذإ ؛ هيلع مرحيف « هيعاود نم هنأل ةلبقلاو « سمللا اذكو

 ًادماع راهنلاب وأ ليللاب ءطولا ناك ءاوسو ةيآلا . . . ( متنأو نهورشابت الو  لزنف مهفكتعم
 . هجراخ وأ دجسملا ىف ناك ءاوسو دمحأو كلام لاق هبو « اًيسان وأ ناك

 ىلع لطبت مل هيرحتب ًالهاج وأ هفاكتعال اًيسان ناك نإ : -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنعو
 بجويام الإ ؛ءطولا هدسفي ال فاكتعالا نأ يعفاشلا نع ينزملا لقنو « دواد لاق هبو« بهذملا
 بجوي ملذإ ةميهبلا ءطوو ربدلا يف ءطولاب دسفي ال نأ اذه يضتقي : نيمرحلا مامإ لاقو « دحل ا
 ءطو لكب دسفي فاكتعالا نأ روهشملا بهذملا : يوونلا لاقف نيمرحل ا مامإ ىلعو « دودحلا امهيف

 . هريغو طاوللا وأ ةميهبلا وأ ةأرملا هيف ءاوس

 خسنلا ضعب يفو « اهايإ هتلبقو هتجوز سم مرحي اذكو يأ :ش ( ةلبقلاو سمللا اذكو ) :م

 . عني ال ةوهش ريغب سمللا ناك اذإ : -هنع هللا يضر- ىعفاشلا لاقو . سم ا هل هركيو

 لازنإلا نودبو « هفاكتعا دسفي لازنإ امهعم ناك نإ ةلبقلاو سمللا : « لمكألا ةنازخ » يفو
 »و « عئادبلاو» و طيحملا» يفو . دسفيال ملتحا وأ لزنأف ركفت وأ لزنأف رظن نإو ٠ دسفيال

 اوطرتشي ملو « لازنإامهعم ناک نإ ةلبقلاو سمللا هيلع مرحي : اولاق ١ عفانملا و « ةفحتلا

 ىلإ دوعيو لستغي لب دسفيال ىنمأف ةوهشب هتأرما ىلإ رظن نإ دبعلا يفو « ةوهشلاامهيف

 مئاصلل هركي الو . هسفن ىلع نمأ نإو « ةشحافلا ةرشابملا فكتعملل هركي : ينانيغرملا يفو
 ةمرحلا اوقلطأ نإو «فكتعملا ىلع مرحي ال ةوهش ريغ نم سمللا نأ ىلع لدياذهو « نمأاذإ
 دسفي ال يسانلا عامج نأ انباحصأ ضعب نع ركذ هنأ ةعامس نبا نعو « ةروهشملا بتكلا يف

 . موصلا عرف هنأل « فاكتعالا

 مرحيف) :م ءطولا يعاود نم يأ :ش ( هيعاود نم) :م ةلبقلاو سمللا يف نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 وه امك يأ :ش ( مارحإلا يف امك ) :م فاكتعالا روظحم ءطولا ذٳ يآ :ش ( هروظحم وه ذإ هيلع

 ترظح لاقي« مارجلا هب داريام اًريثكو « منم ا ةغللا يف رظحلاو « مارحإلا ةلاح يف روظحم
 دسفي عامجلا : لاقي نأب ردقم لاؤس نع باوج :ش ( موصلا فالخب ) :م هتمرح اذإ ءيشلا

 . -موصلا فالخب - هلوقب باجأف فاكتعالا دسفي هنأ امك «موصلا

 ملف هروظحم ال ) :م موصلا نكر يأ :ش ( هنكر ):م عامجلا نع يأ :ش ( فكلا نأل ) :م

 عضوملااذه ريدقت « ءطولا يعاود ىلإ ءطولا نم ةمرحلا مكح دعتي ملف يأ :ش ( هيعاود ىلإ دعتي
 مرحيالل سمللاو ليبقتلا نإف ‹ موصلا فالخب « صنلاب فاكتعالا يف روظحم عامجملا نأ

 عامجلا همرحو « هيف نكر عامجلا نع فكلا نكل « موصلا يف مارحب سيل عامجلا نأل « موصلاب

۳ 



 فالخب فاكتعالا لحم ليللا نأل هفاكتعا لطب اًيسان وأ « ادماع راهن وأ اليل عماج نإف

 وأ ‹لبق وأ ‹ لزنأف جرفلا نود اميف عماج ولو . نايسنلاب رذعي الف ةركذم نيفكاعلا ةلاحو «موصلا

 موصلا هب دسفي ىتح عامحلا ىنعم يف هنأل ؛ هفاكتعا لطب لزنأف سمل

 فاخاذإ الإ هيعاود ىلإ ةمرحلا دعتت ملف « فكلا بوجو ةرورض نكرلا تاوفل تبث اغإ

 نم عامجلا ناكف عامجلا نع فكلا ال ثبللا وه نكرلا فاكتعا «مألا» يفو « عامجلا يف عوقولا

 . ىهنلا تبثت ةمرحلا نأ ليلدب « ثبللا تاروظحم

 بجومو «(۱۸۷ ةيآ : ةرقبلا) 4 دجاسملا يف نوفكاع متنآأو نهورشابت الو :  ىلاعت هلوقب

 يأ :ش ( عماج نإف) :م . مارحإلا يف امك تاروظحلملا عباوت نم هنأل هيعاود ىأ ةمرحلا يهنلا

 :م ادصاق يأ :ش ( ادماع ):م هنوك ةلاح راهنلا وأ ليللا يف يأ :ش ( راهن وأ اليل ):م فكتعملا

 «دمحأو كلام لاق هبو :ش ( هفاكتعا لطب ) :م اًيسان هنوك لاح عماج وأ يأ :ش ( اًيسان وأ)

 لطبی ال ايسان عماج اذإ : -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو .لزني ملوأ لزنأ هيف ءاوسو

 . هلثم انباحصأ نع ةعامس نبا ىور «هفاكتعا

 نم ناكام لك نأ نايباذهب دارأ :ش ( موصلا فالخب فاكتعالا لحم ليللا نأل ) :م

 عماج اذإاذهلو « راهنلاو ليللاو ‹« دمعلاو وهسلا مكح هيف فلتخي ال فاكتعالا تاروظحم

 فلتخم موصلا تاروظحم نم ناكام لكلو « اًيسان وأ راهن وأ اليل عماج ءاوس هفاکتعا دسفي

 «هرضي ال اًيسان وأ ادماع ًاليل برش وأ لكأ اذإ اذهلو « راهنلاو ليللاو « دمعلاو وهسلا مكح هيف

 دسفأ نإو ‹ هموص دسفيال اًيسان راهنلا يف عماج ولاذكو « هرضي ال اًيسان راهنلا يف لكأ ولو

 . هموص داسفب فاكتعالا دسفي ادماع راهنلا يف لكأ ولو « فاكتعالا

 موصلا نيب قرفلا ىلإ مالكلا اذهب راشأ :ش ( نايسنلاب رذعي الف ةركذم نيفكاعلا ةلاحو ) م

 « ةداع نايسنلاب ىسني الف فوكعلا ةلاح وهو هركذيام هب نرتقا فكتعملا نأ وهو . فاكتعالاو

 نع باوج اًضيأ وهو «نايسنلاب رذعيف هركذت ةلاح هب نرتقت مل مئاصلاو « نايسنلاب رذعي الو
 عماج ولف همكح يف لصألاب قحلم عرفلاو ‹ موصلا ىلع عرف فاكتعالا : لاقي «ردقم لاؤس

 نيفكاعلا ةلاحو : لوقب باجأف « فاكتعالا دسفي فيكف « موصلا دسفي مل ناضمر يف اسان

 . ةركذم

 ‹ لزنأف ) :مذخفلاو نطبلا لثم :ش ( جرفلا نود اميف (:م فکكتعل يآ :ش ( عماج ولو (:م

 لازنإ هنأل:ش ( موصلا هب دسفي ىتح « عاسمجلا ىنعم يف هنأل ؛ هفاكتعا لطب لزنأف « سمل وأ «لبق وأ

 . لاوقأ ةثالث هيف يعفاشللو « ةوهشلا ءاضق ثيح نم ءطولاب لازنإلاك راصف ةرشابمب

 امهنإف «لزنأ نإو اهب مارحإلا دسفي ال امك «لزنأ نإو هفاكتعا دسفي ال هنأ : اهدحأ

 . راهنلاو « ليللا مودي امهنم دحاو لك نأل ؛ ىنعملا يف نابراقتم
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 دسفب ال اذهلو ‹دسفملا وهو « عامجلا ىنعم يف سيل هنأل ؛ اًمرحم ناك نإو « دسفي ال لزني مل ولو

 ىلع مايألا ركذ نأل ؛ اهيلايلب اهفاكتعا همزل مايأ فاكتعا هسفن ىلع بجوأ نمو :لاق . موصلا هب

 تناكو « اهيلايلب دارملاو «مايأ ذنم كتير ام : لاقي « يلايللا نم اهئازإب ام لوانتي عمجلا ليبس

 هل ةلباق اهلك تاقوألا نأل «عباتتلا ىلع فاكتعالا ىنبم نأل ؛ عباتتلا طرتشي مل نإو « ةعباتستم

 ىتح قرفتلا ىلع بجيف موصلل ةلباق ريغ يلايللا نأل « قرفتلا ىلع هانبم نأل ؛ موصلا فالخب

 . ةقيقحلا ىون هنأل هتين تحص « ةصاخ مايألا ىون نإو « عباتتلا ىلع صني

 . -هنع هللا يضر- كلام لاق هبو «لزني مل نإو فاكتعالا اهب دسفي نأ : يناثلاو

 . دمحأ باحصأو ينزملا لاق هبو « انلوق لثم : ثلاثلاو

 يأ :ش (دسفملا وهو عامحجلا ىنعم يف سيل هنأل « امرحم ناك نإو دسفي ال لزني مل ولو ) :م

 ريغ نم سمللا وأ ليبقتلا نأ لجألو يأ :ش ( موصلا هب دسفي ال اذهلو ) :م دسفملا وه عامجلا

 . عامجملا ىنعم يف سيل هنأل  موصلا هب دسفي ال لازنإ
 :م مايأ ةثالث فكتعأ نأ يلع هلل : لوقي نأ وحن :ش ( مايأ فاكتعا هسفن ىلع بجوأ نمو ) :م

 كتير ام :لاقي « يلايللا نم اهئازإب ام لوانتي عمحلا ليبس ىلع مايألا ركذ نأل « اهيلايلب اهفاکتعا همزل )

 « ددعلا نم هئازإب ام مظتني عمجلا قيرط ىلع نيددعلا دحأ ركذ نأل :ش ( اهيلايلب دارملاو « مايأ ذنم

 لآ) امر الإ مایآ ةثالث سانلا ملكت ال نأ :  لاق ثيح « - مالسلا هيلع -ايركز ةصق ىلإ ىرت الآ

 ةصقلاو « ٠١( ةيآ : مرم ) € ايو لايل ثالث سانلا ملكت ال نأ # : لاقو«( ٤١ ةيآ : نارمع

 . ةدحاو تناك

 ىلع فاكتعالا ىنبم نأل « عباتتلا طرتشي مل نإو « ةعباتتم ) :م مايألا يأ :ش ( تناكو ) :م

 . فاكتعالل يأ :ش ( هل ةلباق اهلك تاقوألا نأل ):م ةليللاو مويلا يف هدوجول :ش ( عباتتلا

 كلام : لاق انلوقبو - ةلباق - هلوق نأ ربخو «تاقوألا ديكوت هنأل بصنلاب - اهلك - :هلوق

 وه :يعفاشلاو رفز لاقو . عباتتلا بوجو يف ناتياور قلطملا موصلا رذن يف دمحألو « دمحأو

 . موصلاب رذنلاك قرف ءاش نإو حبات ءاش نإ رايخل اب

 قرفتلا ىلع بجيف موصلل ةلباق ريغ « يلايللا نأل « قرفتلا ىلع هانبم نأل « موصلا فالخب ) :م
 لاق اذإو « عباتتلا همزلي اعباتتم ارهش موصأ نأ يلع هلل : لوقي نأ وحن :ش ( عباتتلا ىلع صني ىتح

 هدوجول لصأ هيف قيرفتلا نأل « قرف ءاش نإو عبات ءاش نإ رايخلا هل نوكي اٌرهش موصأ ن يلع هلل

 . ةصاخ راهنلا يف

 مسا مويلا ذإ همالك ةقيقح يأ :ش ( ةقيقحلا ىون هنأل ؛ هتين تحص ةصاخ مايألا ىون نإو ) :م

 . راهنلا ضايبل

\o 



 . لاصتالا ةرورض ةطسوتملا يفو « عمجلا ريغ ىنثملا نأل ؛ ىلوألا ةليللا لخدت

 . ؟ةقيقحلا ىون هنأل :هلوق هجو امف « ةينو ةنيرق نودب ظفللا فرصنم ةقيقحلا : ليق نإف

 قلطمو «‹ راهنلا ضايب نيب كرتشم مويلا نأ مهضعب هيلإ بهذ ام راتخا هنأك : بيجأ

 نأ ريدقت ىلعو «ةلالدلا سفنلال ةلالدلا نييعتل كلذ ىلإ جاتحي كرتشملا ىنعم و «دحاو تقولا

 ىلع مايألا ركذ نأ هباوجف « تقولا قلطم يف زاجم هنأ وهو « نورثكألا هيلع ام هراتخم نوكي

 . ةلالدلل ال ةقيقحلا نع فراصلل ًاعفد ةينلا ىلإ جاتحيف ةقيقحلا نع هل فراص عمجلا ليبس

 نأل ؛ ةياورلا رهاظ اذه :ش ( امهيلايلب همزلي نيموي فاكتعا هسفن ىلع بجوأ نمو ) :م

 « يناثلا مويلا يف بورغلا لخديف « نيتليل ذنم كرأ مل : لاقي« افرع امهموي نالوانتت نيتليللا

 رذناذإو « موصلل لحمي تسيل ةليللاو « اهموي لوانتي ال هنأل حصي ال ةليل] فاكتعا رذن ولو

 نوك :ش ( عمجلا ريغ ىنثملا نأل ‹ ىلوألا ةليللا لخدت ال : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو ) :م

 نأ يلع :لاق ولو < ءاوس درغملا ظفلو ىنثملا ظفل ناك كلذك ناك الو «رهاظ عمجلا ريغ ىنثملا

 . ةينثتلا يف اذكف « قافتالاب هتليل لخدت مل اًموي فكتعأ

 ( لاصتالا ةرورض ):م ىطسولا ةليللا يهو ةطسوتملا ةليللا يف يأ :ش ( ةطسوتملا يفو ) :م

 نإ : ليق ىلوألا ةليللا يف دجوت مل ةرورضلا هذهو « ضعبلاب رخآلا ضعبلا لاصتا ينعي :ش

 « ءاسنلا ةاذاحمو قيرطلا ةلأسم يف امك هدنع عمحجلا مكح هل ىنثملا نأل هلصأ كرت فسوي ابآ

 . ال مآ عمجلا مكح هل ىنثملا نأ يف ناتياور نوكي نأ للمتحي هباوجو

 نينثالاب ةعمحجلا يف ىفتكي ال نأ بجو عمحلا ريغ ىنثملا ناك امل : ليق نإف : لمكألا لاقو

 ينأ الإ « عمجملاو نادحولا عاضوأب هيف لمعلا نأب انه اه تركذ ام لصألا نأب : بيجأ

 يفو « عامتجالا ىنعمل ةعمج تيمس اغنإ هنأ وهو « اهريغ يف دجوي مل ىنعم ةعمجلا يف تدجو

 ‹ اهب تيفتكاف ‹ عمجلاك عامتجالا ىنعم قيقحت يف ةينثتلا تناك نإف « كلذ ةينثتلاو ةعامجلا

 . یھتنا

 «كلذك سيلو هسفن ىلإ هدنسأ ثيح هلاق اب لئاقلا وه هنأ مهوي ةرابعلا هذهب همالك : تلق

 لوقيف فسوي وبأ امأو : «ةياهنلا» ىف لاق ثيح - هللا همحر- فسوي وبأ وهاذهل لئاقلا نإف

 وهو عاضوألاب المع هيف نأل « عضوم لك يف عمجلا مكح رياغي نأ ةينثتلا مكح قح نم ناك

 . لمكألا هركذ ام رخآ ىلإ هركذف « ةعمجلا يف تدجو دق ينأ الإ ‹ عمجو ةينثتو نادحو

۱۳۹ 



 . ملعأ هللاو « ةدابعلا رمأل اًطايتحا هب قحليف « عمجلا ىنعم ىنملا يف نأ : رهاظلا هجو

 ىلوألا ةليللا لخدت ال: - هللا همحر- فسوي وبأ لاق :هلوق : « ةياهنلا » بحاص لاقو

 حورش خسن يف نع ظفلب روكذملا وه امك - هللا همحر- فسوي يبأ نع : لاقي نأ هقح نم ناك

 . «ريبكلا عاجلا و «طوسبملا «

 ىنعم ىنثملا يف نآ ) :م رهاظلا فالخ فسوي وبأ هركذ ام نأ ىلإ هب راشأ :ش ( رهاظلا هجو ) :م

 يأ :ش ( ةدابعلا رمأل ) :م طايتحالا لجأل يأ :ش ( اطايتحا ) عمجلاب يأ :ش ( هب قحليف عمجلا

 مدعل ةعمجلا يف عمحجلاب ىنثم ا اقحلي مل ادمحمو ةفينح اب نأ ىلإ ةراشإ هيفو « ةدابعلا رمأ لجأل
 ريغ قاحلإلا يف كلذو « نيعتي هيلع ام ةدهع نع جورخلا يف طايتحالا نأل ؛ كلذ يف طايتحالا

 درفملا بذاجتل ددرت عمحجلا ىنعمب ةينثتلا نوك يفو « قافتالاب ةدح ىلع طرش ةعامجلا نأل نيعم

 فاكتعالا يف امأو « اًطرش ناكف « جورخلا يف ددرت ال عمجلا طارتشأ يف امهنيب يه ذإ« عمجلاو

 نيموي باجيإ نم طوحأ نيموي عم نيتليل باجيإ نأل « نيقيب امهنع جورخ عمجلاب هقاحلإ يفف
 . مهفاف ةليلب
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 جحلا اتك

 نع ًالضاف ءةلحارلاو دازلا ىلع اوردق اذإ ءاحصألا ءالقعلا نيغلابلا رارحألا ىلع بجاو جحل ا

 .اًتمآ قيرطلا ناكو « هدوع نيح ىلإ هلايع ةقفن نعو « هنم دبال امو « نكسملا

 ( جحلا باتك) :م

 تادابعلا نيب بيترتلل ةياعر ًارخآ هركذ اغإو « جحلا ماكحأ نايب يف باتك هذه يأ :ش

 اهنألف ةاكزلا امأو ًالوأ تركذف « ةرركتم ةدابع يهو « نيدلا دامع اهنإف ةالصلا ام < ةعيرألا

 نم ةبكرم ةدابع هنألف جحا امأو < ةالصلاك ةصاخ ةيندب ةدابع هنألف موصلا امأ « ةالصلل ةيلات

 «جحلا نود رركتي موصلا نألو «بكرملا لبق درفلا نأل « موصلا نع رخأو « لاملاو ندبلا
 يف يرطاخ هالمأ ام اذه : لاق مث« سانلا هركذ ام انه اه يزارتألا ركذو « رثكأ هيلإ جايتحالاو

 جحلاو « هب حتحي ال هب ًاقوبسم هنوك عم هسفنل ايش صخشلا ةبسنو « ماقملااذه يف ةبسانملا هجو

 .اهرسكو ءاحلا حتفب دصقلا : ةغللا يف

 ناوأ يف ميظعتلا هجو ىلع صوصخم ناكم ىلإ صوصخم دصق نع ةرابع: ةعيرشلا يفو

 يحخركلاو يواحطلا مهنم ؛ جلا ضوع كسانملا باتك ءاملعلا ضعب ركذو ‹ صوصخم

 هب برقتيام لك وهو «كسنلا ىتعمب نيسلا حتفب كسنم عمج كسانملاو «« حاضيإللا» بحاصو

 . ةيدقلا عئارشلا نم جحلاو «ةرمعلاو جحلا لاعفأب فرعلا يف صتخا هنكل ىلاعت هللا ىلإ

 دق اننإف كجح رب :تلاقو « ةكئالملا هتقلت جح امل مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ نأ يورو

 . ماع يفلأب كلبق تيبلا اذه انججح

 .(۲۷ : ةيآلا : جحل ا ) :م ةيآلا € جحلاب ساتلا يف نذأول :مالسلا هيلع ميهاربإل ىلاعت لاقو

 ةاشم نوجحي مالسلاو ةالصلا مهيلع « ءايبنألا تناك - هنع هللا يضر- سابع نبا نعو

 نم يبنلا ناك: ةي هنعو « نييشام اجح مالسلاو ةالصلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإو « ةافح

 دوهو حون اهيف تامف هعم نماذكو « «توي ىتح ىلاعت هللا دبعي ةكم قحا همرق كله اذإ ءايبنألا

 لبق جح مالسلا هيلع حونو «رجحلاو مزمز نيب مهروبقو مالسلاو ةالصلا مهيلع برعشو حلاصو
 . جح دق مالسلا هيلع ميهاربإ دعب «يبن لكو « اضيأ نافوطلا

 ًالضاف ءةلحارلاو دازلا ىلع اوردق اذإ ءاحصألا ءالقعلا نيغلابلا رارحألا ىلع بجاو جحا ) :م لاق

 ةرابع هلك اذه :ش (ًانمآ قيرطلا ناكو «ةدوع نيح ىلإ هلايع ةقفن نعو «هنم دب ال امو نكسملا نع

 اهركذ فنصملا نأ مهلك حارشلاركذو « ةملك ةملك اهحرش مث فنصملا اهركذ اهنيعب يرودقلا

 «دحاولا ظفلب ةاكزلا يفركذو « ءاحصألا ءالقعلا نيغلابلا رارحألا ىلع :لاقف « عمجملا ظفلب

 مهنأ سانلا تاداع ىلع ءانب كلذ نع اوباجأ مث «ملسملا لقاعلا رحلا ىلع ةبجاو ةاكزلا :لاقف
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 ىلع هللو # : ىلاعت هلوق وهو باتكلاب اهتيضرف تتبث ةمكحم ةضيرف وهو بوجولاب هفصو

 .[ نارمع لآ ٩۷ ةيآلا] 4 تیبا جح سانلا

 الب هلام ةاکز يدؤي دحاو لك نألف ةبجاو ةاكزلا امأو « ميظع عمجب بلاغلا يف جحلا نودؤي

 . عامتجا

 - هللا همحر- فنصملا نأل - هللا همحر- يرودقلا ةرابع ىف لاؤسلاو باوجلا اذه :تلق

 .هدنع نم لقي ملو هجولا اذه ىلع هترابع لقن

 «عمجلا ىنعم لطبي عمجلا ىلع الخد اذإ ماللاو فلألا نأ يرودقلا ةرابع يف رخآ باوجو

 . سنجلا هب داریو

 ‹«كلذك سيلو « فنصملا ىلإ عجري هنأ حارشلا مالك نم موهفملاو « يرودقلا ىلإ عجري هفصو

 بجاولاب دارملاو- هلوقب ةاكزلا باتك لوأ يف هركذ اب ءافتكا تكسو بوجولاب هفصو لاقو

 تتبث ةمكحم ةضيرف وهو ) :م: هلوقب اًضيأ اذه ىلإ راشأ هنأ ىلع - هيف ةهبش ال هنأل ضرففلا

 الو « باتكلاب توبثلا بوجولا ىنعم نأ ىلإ حيملت هيف - تتبث- هلوق نأل :ش ( باتكلاب اهتيضرف

 . ضرفلا الإ باتكلاب تباثلا نوكي
 نارمع لآ )ةيآلا  تيبلا جح ساتلا ىلع هللو#:لجو زع هلوق) :م باتكلا يآ :ش ( وهو ) :م

 قح يأ « مازلإلل ىلع ةملكو « سانلا ىلع : هلوق اهنم ديكأتلا نم هوجو هيف :ش (۹۷ : ةيآلا :

 ريركت نودب ًاليبس هيلإ عاطتسا نم لدبأ مث سانلا ركذ هنأ اهنمو « سانلا باقر يف بجاو

 هنأ : يناثلاو « دارملا ىلع هيبنت لادبإلا نأ : امهدحأ «ديكأتلا نم لادبإلا اذه ىفو «لماعلا

 . لامجإلا دعب ليصفتو « ماهبإلا دعب حاضيإ

 - هلوق ناكف ء(۷٩ : ةيآلا : نارمع لآ ) :م« نيملاعلا نع ينغ هللا نإف رفك نمو# : هلوق اهنمو

 ثيدحلا . .. ١ جحي ملو تام نم : ةي لاق كلذكو « جحلا كرات ىلع ًاظيلغت - جحي مل نمو

 . ىکاکلا هلاقاذک

 .ًاينارصن وأ ًايدوهي توي نأ هيلع الف« جحي ملو هللا تيب ىلإ هغلبت ةلحارو اداز كلم

 .ًافوقوم يلع نع يور دقو « لاقم هدانسإ يفو «بيرغ : يذمرتلا لاقو

 هللا ناف :هلوق اهنمو . نالذخلاو طخسلاو تقملا ىلع لدي امم كلذو < ءانغتسالا ركذ اهنمو

 هلوانت نيملاحلا نع ىنغتسا اذإ هنأل هنع لقي مل و (۹۷ : ةيآلا : نارمع لآ) :م 4 نيملاعلا نع ينغ

 ريغ جحلا اذه نأل « نينمؤملا ىلع لقي ملو سانلا ىلع لاق اإ :ليقو « ةلاحم ال ءانغتسالا
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 ةرم مأ ماع لك يف جحلا : هل ليق مالسلا ةالصلا هيلع هنأل ؛ ةدحاو ةرم الإ رمعلا يف بجي الو

 ررکتی الف ددعتی ال هنألو ‹ تيبلا هببس نألو ؛ « عوطت وهف داز امف ةرم لب ال » : لاقف ؟ ةدحاو

 .بوجولا

 بسحب ةمألا هذهب هصاصتخا مدع ىلع لديلو « مهل نينمؤملا مسا لومش عم ةكئالملا ىلع بجاو

 . رهاظلا

 :م : لب يبنلا نأل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل « ةدحاو ةرم الإ رمعلا يف بجي الو ) :م
 اذه :ش ('عوطت وهف داز امف ةدحاو ةرم لب ال ؟ لاقف ةدحاو ةرم مأ ماع لك يف جحلا : هل ليق)
 نايفس يب نع يرهزلا نع نيسح نب نايفس نع «امهننس» يف ةجام نباو دواد وبأ هاور ثيدحلا
 لوسر لأس -هنع هللا يضر- سباح نب عرقألا نأ» -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ةيمأ نب ديزي
 .«عوطت وهف داز نمف« ةدحاو ةرم لب ال لاقف ةدحاو ةرم وأ ةنس لك يف جحا هللا لوسراي لاقف : راک هللا

 نايفسل هاجرخي مل امهنأالإ ‹ دانسإلا حيحص ثيدح لاقو « «هكردتسم» يف مكاحلا هاورو
 . تاقثلا نم وهو نيسح نبا

 رركتي الف ددعتي ال هنألو ) :م ةبعكل ا : يأ :ش ( تيبلا ) :م ححلا ببس يأ :ش ( هببس نألو ) :م
 هتفاضإل تيبلا هببس ناك اغإو « ببسملا رركتي ال رركتي مل اذإ ببسلا نأ ملع دقو :ش ( بوجولا

 سانلا ضعب نعو «هكسانم» يف ينامركلا لاقو < ةيببسلا ليلد ةفاضإلاو تيبلا جح لاقي هيلإ

 . دودرم وهو « ةنس لک يف بجي
 لاقف هذش نم الإ ةمألا عامجإب ةدحاو ةرم رمعلا يف بجي «ةضراعلا» يف يبرعلا نبا لاقو

 يف ملسم لک ىلع : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور ام هقلعتمو ماوعأ ةسمخ لك يف بجي

 فيكف مارح ثيدحلا اذه ةياور انلق : يبرحلا نبا لاق . مارحلا هللا تيب يتأي نأ ماوعأ ةسمخ

 يبأ نع هبوجو نود كلذ بابحتسا ىلع لديام درو - هللا همحر- يجورسلا لاقو « هب لمعلا
 ملو هيلع تعسوو هتححص نم نإ : لجو زع هللا لاق » : لاق : ةي يبنلا نع- هنع هللا يضر- ةريره

 نب ديعسو ةبيش يبأ نب ركبوبأو يورهلا رذ وبأ هجرخأ «مورحم ماع ماوعأ ةسمخ لك نم ينرزي

 نأ هظفلو -هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم اًضيأ ماوعأ ةعبرأ ىوريو « روصنم
 ماوعأ ةعبرأ هيلع يضمت ةشيعملا يف هيلع تعسوأو همسج هل تححصأ ًادبع نإ :لوقي ىلاعت هللا

 . جحلا يف ديري : حاضو نبا لاقو «مورحمل يلإ دوعي ال

 نآ : سابع نبا نع «ةيمآ نب ديزي قيرط نم ٤٤١( /۱) مکاحلاو ء(۲۸۸1) ةجام نباو (۱۷۲۱) دواد وبآ (۱)
 . قرط نم «(۲۸۰) ينطقرادلاو ٠۲( /۱) دمحأو (۷٥٠۲٤۲)يئاسنلا ًاضيأ هجرخآو .لأس سباج نب عرقألا

 لاقف «اوجحف جحلا مكيلع ضرف دق سانلا اهيآ اي» : لاقف ي هللا لوسر انبطح : لاق ةريره يبأ نع : بابلا يفو

 لضف باب يف ملسم هجرخأ ثيدحلا «تبجول معن : تلق ول لاقف ءاًنالث اهلاق ىتح تكسف ؟ماع لكأ : لجر

 .رمعلا يف ةرم جحلا
° 



 لدي ام -هللا همحر - ةفينح يبأ نعو « - هللا همحر - فسوي يبأ دنع روفلا ىلع بجاو وه مث

 هيف رمعلا ناكف ‹ رمعلا ةفيظو هنأل ؛ يخارتلا ىلع - هللا امهمحر - يعفاشلاو دمحم دنعو .هيلع

 ردان ريغ ةدحاو ةنس يف توملاو « صاخ تقوب صتخي هنأ : لوألا هجو . ةالصلا ىف تقولاك

 ۰ . اًطایتحا قیضیف ۰

 يفو « دمحأ لاق هبو :ش ( فسوي يبأ دنع روفلا ىلع بجاو ) :م جحلا يأ :ش ( وه مث ) :م

 رمألا لمحي يديرتاملا روصنم وبأ مامإلا و « روفلا ىلع هنأ يخركلا نع «ةفحتلا»و «عئادبلا»

 ماعلا نيعتي بوجولا طئارش عامجتسا دنع ينعي روفلا ىلع بجي ىنعمو . روفلا ىلع قلطللا

 لعف رومأملا مزلي نأ روفلا نم دارملاو « هنع ريخأتلاب مئأي ىتح - هللا همحر-فسوي يبأ دنع لوألا

 . تلغاذإ ًاروف ردقلا تراف نم ةعرسلل راعتسم ناكمإلا تاقوأ لوأ يف هب رومأملا

 هنأ ىلع لديام - هللا همحر- ةفينح يبآ نع يورو يأ :ش ( هيلع لديام ةفينح يبأ نعو ) :م

 - هنع هللا يضر- ةفينح وبأ ناك عاجش نبا هلاق ام وهو « فسوي يبأ لوق لشم روفلا ىلع

 ىلع هنأ لدي اذهو « ةضيرف هنأل : جحلاب أدبي هنإف جوزتلا ديري ناکو هب جحیام هدنع ناک نم :لوقی

 هللا يضر- ةفينح يبأ نع نيتياورلا حصأ نأ «ينامركلا»و «ينانيغرملا»و «طيحملا» يفو « روفلا

 . مثإلا عفتري ءادألا يفو ءراتخملا ىلع ًاقيضم بجي «ةينملا ةينق» يفو ءروفلا ىلع هنأ - هنع

  ةياور يف ةفينحوبأ لاق هبو :ش ( يخارتلا ىلع - هللا امهمحر- يعفاشلاو دمحم دنعو ) :م
 ءامظع نم وهو دحأ ىلإ هزعي مل و« يخارتلا ىلع هنأ يمعلا ىسوم نب يلع مامإلا ركذو
 يخارتلا ىلع لاق هنأ يخلبلا هللا دبع وبأ ركذو « يعفاشلا بهذم ضقن يف فينصت هلو ءانباحصأ

 دنع ريخأتلاب مثأي الو فسوي يبأ دنع ريخأتلاب مثأي هنأ فالخلا ةدئافو « ًاعيمج انباحصأ نع

 - دمحم دنع نكل « نيعتي لوألا ماعلا نأ يخارتلا ىلع دمحم لوق ىنعمو « - هللا همحر- دمحم

 «مثأي ال يعفاشلا دنعو « مثأ هنع تام اذإو « توملاب هتوفي ال هنأ طرشب ريخأتلا ةعسي -هللا همحر

 . اهيف تام اذإ ىلوألا ةنسلا نع ريخأتلاب مثأي هباحصأ ضعب لاقو

 . اهيف تام يتلا ةنسلا نع ريخأتلاب مثأي : مهضعب لاقو

 ناك ةيناثلا ةنسلا يف هادأ ول هنآ ىرت الأ :ش ( رمعلا ةفيظو ) :م جحلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 تقولا رخآ ىلإ ةالصلا رخأ اذإ هنأل :ش ( ةالصلا يف تقولاك هيف رمعلا ناكف ) :م اًيضاق ال اًيدؤم

 . هتوفي ال نأ طرشب رمعلا رخآ ىلإ جحلا رخأ اذإ اذكو زوجي

 :ش (صاخ تقوب صتخب هنأ ) :م - هللا همحر - فسوي يبأ لوق وهو :ش ( لوألا هجو ) :م

 الإ كردي ال هتقو نع تاف دقو « صاخ تقوب صتخاام لكو «ماع لك نم جحلا رهشأ وهو

 يف توىملاو) :م ةايحلا هيف يوتست ةليوط ةدم كلذو « هب اًصتخم نوكي ال الإو هنيعب تقولا كاردإب

 اقيقحت ال :ش (اًطايتحا قيضيف ردان ريغ ) :م [. . .] ةعبرألا لوصفلا ىلع ةلمتشم :ش ( ةدحاو ةنس

14١ 



 ةيرحلا طرش امنإو « ردان هلثم يف تىم ا نأل ؛ ةالصلا تقو فالخب « لضفأ ليجعتلا ناك اذهلو

 ةجح هيلعف قتعأ مث « ججح رشع ولو « جح دبع اأ » : مالسلا وةالصلا هيلع هلوقل ؛ غولبلاو

 تادابعلاو « ةدابع هنألو . « مالسإلا ةجح هيلعف غلب مث ججح رشع جح يبص امو مالسإلا

 . اًقافتا :ش ( لضفأ ليجعتلا ناك ) :م طايتحالا لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 هلثم يف توملا نأل ) :م ةالصلا يف تقولاك : هلوق نع باوج :ش ( ةالصلا تقو فالخب ) :م

 هيلع هلوقل ةيرحلاو غولبلا طرش امنإو ) :م ردان ةأجف ةالصلا تقو لشم يف توملا نأل ينعي :ش ( ردان
 مالسإلا ةجح هيلعف قتعأ مث ججح رشع ولو جح دبع امي ) :م ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا
 يف مكاحلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( مالسإلا ةجح هيلعف غلب مث ججح رشع ولو جح يبص امأو
 يبأ نع شمعألا نع ةبعش انثدح « عيرز نب ديزي انثدح «لاهنملا نب دمحم ثيدح نم «هكردتسم»

 غلب مث جح يبص اي » : ب هللا لوسر لاق : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع نايبظ

 جح دبع ايأو « ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف رجاه مث جح يبارعأ ايأو « ىرخأ ةجح جحب نأ هيلعف ثدحلا

 .هاجرخي ملو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو « ىرخأ ةجح هيلعف قتعأ مث

 نع لاهنملا نب دمحم هعفرب درفت « هفقو باوصلا : لاق مث «هننس» يف يقهيبلا هاور :تلق نإف

 . اًفوقوم ةبعش نع هريغ هاورو « ةبعش نع عيرز نب ديزي

 نب ثراحلا نع شمعألا ناميلس ثيدحل هعمج يف يليعامسإلا هاور : خيشلا لاق :تلق

 ةياور يف سيلو «درفتلا لازف اعوفرم هب عيرز نب ديزي نع يمزراوخلا : لاقيو < رمع يبأ حيرش
 راصحنا نايبل ال ‹ داحآلا ىهتنم رشعلا نأل ؛ ةرثكلا نايبل هيف اذه ركذو « ججح رشع مكاحلا
 . اهيلع مكحلا

 امهجح ربتعي ال دبعلاو يبصلا نأ هفالخب دتعي ال نم الإ ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاقو

 نبا هلاق اذكه « امهيلع بجي ًاليبس هيلإ دجوو دبعلا قتعأو « يبصلا غلب اذإف ءمالسإلا ةجح يف
 نباو ‹ يعفاشلاو ‹ كلامو « يروثلاو ٠ يعخنلاو « ءاطعو « - امهنع هللا يضر - سابع
 اغإو « هدعب جحو رجاهو ملسأ مث همالسإ لبق جح هنأ ىلع لومحم يبارعألاو « روث وبأو «لبنح
 . هب دتعي الو ةدعقلا يذ يف نوجحي اوناكو جحلا ماكحأب الهاج ناك هنأل ةداعإلا هيلع بجوأ

 :ش ( نايبصلا نع ةعوضوم اهرسأب تادابعلاو « ةدابع ) :م ححلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 يبأ ةياور نم )٥/ ٠۷۹( يقهيبلا مث « )١/ ٤۸١( مكاحلادنع وهو . يبصلا يف ججح رشع ركذي هدجأ مل ()

 ءرجاه مث جح يبارعأ ايأو «ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف « ثنحلا غلب مث جح ييص ايآ» : ظفلب سابع نبا نع ‹ نايبظ

 نع لاهنملا نب دمحم هعفرب درفت «ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف « قتعأ مث جح دبع ايأو «ىرخآ ةجح جحي نأ هيلعف

 نم لاقبلا حيرش نب ثراحلا ةمجرت يف يدع نبا هجرخأو . هنع شمعألا نع «ةبعش نع « عيرز نب ديزي
 )۳۸١(. لماکلا . لاهنملا نب دمحم نم هقرس هنإ : لاقو ءاعوفرم عیرز نب دیزی نع «هتیاور
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 زجعلا نأل ؛ حراوجلا ةحص اذكو ‹ فيلكتلا ةحصل طرش لقعلاو « نايبصلا نع ةعوضوم اهرسأب

 دنع جحلا هيلع بجي ال ةلحارو اداز دجوو هرفس ةنؤم هيفكي نم دجو اذإ ىمعألاو «مزال اهنود

 - ةفينح يبأ نعف دعقملا امأو ‹ ةالصلا باتك يف رم دقو « امهل اًفالخ -هللا همحر- ةفينح ىبأ

 هيلع بحي هنأ - هللا همحر

 بجي الو « موصلاو ةالصلا هيلع بجي هنإف دبعلا امأو ‹ غولبلا تقو ىلإ مهنع ملقلا عافترال

 ةالصلا يفو « كلم نإو < اًئيشدبعلا كلي الو « ابلاغ لالا نودب ىدأتي ال جحلا نأل جحلا

 « ءالقعلا هلوق نايبل اذه :ش ( فيلكتلا ةحصل طرش لقعلاو ) :م ةيرحلا لصأ نع يفن موصلاو

 ؛ طرش حراوجلا ةحصاذكو : يأ « ءاحصأللا : هلوق نايبل :ش ( حراوجلا ةحص اذكو ) :م : هلوقو

 نآلا هتتيب امك هحراوج يف هل ةحص ال نم ىلع بجيال اذهلو « عسولا نودب فيلكت ال هنأل

 هلام يف الإ هيلع بجي ال زجاعلاو مزال ؛ ةحصلا نود يأ :ش ( مزال اهنود زجعلا نأل ) :م ًالصفم

 .هریغ هنعو هب جحی ام رادقم لام هل ناک اذ

 يبأ دنع جحلا هيلع بجي ال « ةلحار و اداز دجوو « هرفس ةنؤم هيفكي نم دجو اذإ ىمعألاو ) :م

 دازلاب دارأو «جحلا ىلإ هدوقي نم: هرفس ةنؤمب دارأو « كلام لاق هبو :ش ( - هنع هللا يضر - ةفينح

 لهأ يف ةلحارلا طرتشي الو « لبإلا نم ةبيجنلا وأ بيجنلا ةلحارلابو « اًبايإو اًباهذ هيفكي يذلا

 بجي الو جرح : هيفو « خسارف ةعبرأ ةفرع ىلإ يشملا نأل طرتشي : ليقو « اهلوح نمو ةكم

 يضاق یواتف» يفو ‹ همزلي هنأ «ىقتنملا» يف ديهشلا مكاحلا ركذو ‹ روهشملا هلوق يف جحلا هيلع

 يف هسفنب جحلا همزلي ال ادئاق دجي ملو « ةلحارو اًداز ىمعألا دجو ول امأ «٠ ةريخذلا»و «(ناخ

 . بجي امهدنعو بجي ال ةفينح يبأ دنع لامل اب هنع جاجحإلا بجي لهو « مهلوق

 يآ :ش ( ةالصلا باتك يف رم دقو ) :مدمحأو ‹ يعفاشلا لاق امهلوقبو ‹« ةعمجلا ىلع اًسايق همزلي

 . ةعمجلا باب يف ةالصلا باتك يف ةلأسملا هذه يف مالكلا رم دقو

 < كلذ فالخ هنع روهشملاو ‹ - امهنع هللا يضر - ةفينح ىبأ نع نسجل ا ةياور هذهو «دمحأو

 ‹«نمزلاو «دعققلاو «رفاكلاو «نونجملاو «دبعلاو ‹«ىبصلا ىلع بجي ال :(ديفملا» يفو

 وأ « ادئاق ىمعألا دجو نإف « ةلحارلاو دازلا كلي ال نمو « سوبحملاو ٠ ضيرملاو « ىمعألاو

 امهدنعو « ةفينح يبأ دنع هيلع بجي ال ةراجإ وأ « ةراعإ وأ كلب امإ هلمحي نم نمزلاو « دعقما

 بوضعللا ىلع بجي ال : «ينامركلا كسانم» ىفو «نمزلاو دعقملا نود ىمعألا ىلع بجي

 نم ةميظع ةفلكو ةقشمب الإ ةلحارلا ىلع كسمتسي ال يذلا وهو ةمجعملا داضلاو ‹ ةلمهملا نيعلاب

 ناك وأ « نيلجرلا وأ نيديلا عوطقم وأ « جلافلاو للشلا ةللعم وأ « نيب فعض وأ « نس ربك
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 ريغ هنأل بحي ال هنأ - هللا همحر - دمحم نعو « ةلحارلاب عيطتسملا هبشأف « هريغب عيطتسي هنأل

 نم دبالو «هنع لاضلا هبشأف هسقنب ېدؤي ېده ول هنأل یمعألا فالخب « هسفنب ءادألا ىلع رداق
 اًبهاذ ةقفنلا ردقو ‹ ةلماز سأر وأ « لمحم قش هب يرتكي ام ردق وهو« ةلحارلاو دازلا ىلع ةردقلا

 . « ةلحارلاو دازلا » : لاقف هيلإ ليبسلا نع لثس مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛ اًيئاجو

 . مهنادبأ نود مهلاومأ يف بجتو « صالخلا نم اسيا اسوبحم

 ‹ زجع مث هريغ جحأ نإو « اًعوطت عقي تلاز مث هريغ ةلعلا بحاص جحأ ول : يربولا يفو
 «مالسإلا ةجح هنع طقس اًيش ام [. . .]ريقفلا جح ولو «مالسإلا ةجح نع هئزجي ال ٠ تامو
 يضر - يعفاشلا دنعو « هنع طقسي ال هريغ جحأ ولو « اًيناث همزلي ال كلذ دعب ىنغتسا ول ىتح
 . ناتیاور دمحأ نعو ‹ زوجي ال - هنع هللا

 لاعفأ يدؤي نأ عيطتسي دعقملا نأل يأ :ش ( ةلحارلاب عيطتسملا هبشأف « هريغب عيطتسب هنأل ) :م
 . ةلحارلاب عيطتسملاك ذئنيح ريصيف « هب كسانملا يدؤيف صخش هلمحي نأب « جحا

 ( هنأل ىمعألا فالخب هسفنب ءادألا ىلع رداق ريغ هنأل بجي ال هنأ - هللا همحر - دمحم نعو ) :م

 هبشاف هسفنب يدؤي ) :م دشرأ ول يأ «لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( يده ول ) :مىمعألا نأل يأ :ش

 تيقاوملاو رعاشملا ىلإ يدهتلاو قيرطلا نع هئاتلا يأ  لاضلا ىمعألا هبشأف يأ :ش ( هنع لاضلا
 ىمعألا كلذكو «دشرم ىلإ جاتحي هنكل هتمالسل رداق هنأل ؛ هيلع جحلا بجي هنإف «فاطملاو

 . لاضلا نع طقسي ال امك « هنع طقسي ال هلصاح

 دازلا ىلع ردق اذإ باتكلا لوأ يف هلوق حرش اذه :ش (ةلحارلاو دازلا ىلع ةردقلا نم دبالو ) :م

 ميلا حتفب :ش (لمحم قش هب يرتكي ام ردق وهو ) :م : هلوقب ةلحارلاو « دازلا رسف مث « ةلحارلاو

 سأر وأ ) :م هيبناج دحأ بكارلل يفكيو «نيبناج هل نأل ؛ هيبناج يأ « ةيناثلا رسكو « ىلوألا

 « هلمح اذإءيشلا لمز نم «هماعطو « هعاتم رفاسملا هيلع لمحي يذلا ريعبلا ةلمازلا :ش ( ةلماز

 . - يرام دبش - ةيسرافلاب : اهل لاقي

 اًبهاذ ينعي :ش ( اًيئاجو اًبهاذ ) :م هنوك لاح ةقفنلا ردق نم دبالو يأ :ش ( ةقفنلا ردقو ) :م

 ةضوراو « «يواحطلا حرشا يفو :ش ( اًكار ) :م هنوك لاح < هنطو ىلإ اًيتاجو ةكم ىلإ

 ةالصلا هيلع هنأل ) :م ريتقت الو فارسإ الب طسو ةقفنب اًيشام ال اًبكارو اًيئاجو اًبهاذو ء«يفطانلا
 ثيدحلا اذه :ش (“ ةلحارلاو دازلا : لاقف ءهيلإ ليبسلا نع لئس ) :م ةي يبنلا نأل يأ :ش ( مالسلاو

 ىور « -امهنع هللا يضر - رمع نبا نع - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج نع يور

 لاق . لسرم نسحلا نع : بابلا يفو . رمع نبا ثيدح نم ينطقرادلاو (۲۸۹7) ةجام نباو (۸۱۷) يذمرتلا )١(

 .(۳۲۷ )٤/ يقهيبلاو ۲٠١(. /۲) ينطقرادلا هلصو دقو .هنع سنوي نع« میشه انثدح :روصنم نب دیعس

 . هفعضو نيعأ نب ثايغ ةمجرت يف يليقعلا هجرخأو . ةشئاع نع همأ نع نسحلا نع رخآ هجو نم
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 عيمج يف ةلحارلا دجوت مل نابقاعتي اناك اذإ امهنأل ؛ هيلع ءيش الف ةبقسع يرتكي نأ هنكمأ نإو

 .نكسملا نع ًالضاف نوكي نأ طرتشيو .رفسلا

 يموزخملا رفعج نب دابع نب دمحم نع يزوخلا ديزي نب ميهاربإ نع ةجام نباو « يذمرتلا هثيدح
 : رخآ ماقف ‹ « لفتلا ثعشلا »: لاقف « جاحلا نم هللا لوسر اي : لاقف لجر ماق : لاق رمع نبا نع

 : لاق . ؟ هللا لوسر اي ليبسلا ام : لاقف رخآ ماقف « جثلاو جعلا » : لاقف ؟لضفأ جحلا يأ : لاقف

 ‹يزوخلا ديزي نب ميهاربإ ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح : يذمرتلا لاق « « ةلحارلاو دازلا»
 . ىهتنا هظفح لبق نم ملعلا لهأ ضعب هيف ملكت دقو

 : ةرم لاقو « ءيشب سيل : نيعم نبا لاقو ‹ كورتم : يئاسللا لاقو : «مامإلا» يف لاق

 ىور - امهنع هللا يضر - سابع نبا نعو « ثيدحلا كورتم : ينطقرادلا لاقو « ةقشب سيل

 هيلإ عاطتسا نم # :هلوق ينعي « ةلحارلاو دازلا ةا يبنلا نأ هنع ةمركع ثيدح نم ةجام نبا هثيدح

 . 4 ًاليبس

 لك جحلا هللا لوسر اي : ليق : لاق سابع نبا نع ىرخأ قيرط نم ينطقرادلا هجرخأو
 يف مكاحلا هثيدح ىور سنأ نعو «ةلحارلاو دازلا» : لاق ؟ هيلإ ليبسلا امف : ليق ال ١ : لاق ؟ماع

 جح سانلا ىلع هللو# : ىلاعت هلوق يف سنأ نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع «هكردتسم»

 دازلا» : لاق ؟ ليبسلا ام هللا لوسر اي : ليق « ٩۷( : نارمع لآ) 4 ًاليبس هيلإ عاطتسا نم تيا

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاق « ةلحارلاو

 هللا لوسر لجر لأس :تلاق « ىنطقرادلا اهثيدح ىور - اهنع هللا ىضر - ةشئاع نعو

 . « ةلحارلاو دازلا :ليبسلا » : لاق « ةيآلا .. 4 تيبلا حح سانلا ىلع هللو# : هلوق نع ةي

 هللا دبع نب رباج نع رانید نب ورمع ثیدح نم < اًضيأ ينطقرادلا هثیدح یور رباج نعو

 هثیدح یور - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نعو «- مهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح ظفلب

 نبا نع ةمقلع نع ميهاربإ : لاق « ناميلس يبأ نب دامح نع ميهاربإ ةياور نم اًضيأ ينطقرادلا

 . هوحنب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو « هوحنب دوعسم
 «ةبقع يرتكي نأ جحلا ديري نم نكمأ نإ يأ :ش ( هيلع ءيش الف ةبقع يرتكي نأ هنكمأ نإو ) :م

 لك بكري بوكرلا يف هيلع نابقاعتي ادحاو اريعب نالجر يرتكي نأ ةبقعلا رثكأو « ةبوكر يأ
 . هيلع جح الف يأ « هيلع ءيش الف : هلوق « ةلحرم يشييو ةلحرم دحاو

 يف ةلحارلا دجوت مل نابقاعتي اناك اذإ ) :م جحلا ناديري نيذللا نيلجرلا نأل يأ :ش ( امهنأل ) :م

 نع ًالضاف نوكي نأ طرتشيو ) :م رفسلا عيمج يف ةلحارلا نوكت نأ طرشلاو :ش ( رفسلا عيمج

 ‹«نكسملا نع ًالضاف « ةلحارلاو دازلا ىلع اوردق اذإ : باتكلا لوأ ىف هلوقل نايب اذه :ش (نكسللا

 . هيف نكسي يذلا هنكسم نع ًالضاف ةلحارلاو دازلا نم هب اوردق ام نوكي نأ طرتشي يأ
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 .ةيلصألا ةجاحلاب ةلوغشم ءايشألا هذه نأل ؛ هبايثو « تيبلا ثاثأو « مداخلاك هنم دبال امعو

 هدوع نيح ىلإ هلايع ةقفن نع ًالضاف نوكي نأ طرتشيو

 . ىهتنا ‹ ةلحارلاو دازلا نم لاحلا ىلع بوصنم كانه وهو : لمكألا لاقو

 كانه لاق هنإف « همالك لمك ام نكلو « «ةياهنلا» بحاص مالك نم اذه لمكألا ذخأ :تلق

 نيلضاف : لاقي نأ هقح ناكو « ءاوس ةلحارلاو دازلا نم لاح نكسملا نع ًالضاف : مالكلا لوأ يف
 اًبوصنم كانه ًالضاف نوكي نأ نسحألا : تلق . ىهتنا « امهنم دحاو لك ليوأت ىلع هدرفأ نكل
 وأ كلملا قيرطب نوكي نأ ةلحارلاو دازلا ىلع اوردق اذإ هريدقت فوذحم ردصمل ةفص هنآ ىلع
 لوغشملا لالا نإف « ةيلصألا هتجاح نع راجئتسالاو ‹كلملا كلذ ردق لضفي هجو ىلع راجئتسالا

 . اًعيطتسم هب نوكي الف «مدعلا مكح يف ةيلصألا ةجاحلاب

 قيرطب ال كلملا قيرطب ةلحارلاو « دازلا ىلع يأ « امهيلع ردق اذإاذهو : « ةفحتلا » يفو
 ةهج نموأ « نيدولوملاو « نيدلاولاك « هل ةنم ال هتهج نم ةحابإلا تناك ءاوس « ةيراعلاو ةحابإلا

 هل ةنم ال ةهج نم تناك نإ - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو « دمحأ لاق هبو « بناجألاك ةنملا

 بجي ال هب حيل الام ناسنإ هبهو ول امأ ءنالوق هيف هلف يبنجألا ةهج نم ناك نإو ‹ هيلع بجي

 ناك اذإ عاجش نبا ركذ : «حاضيإلا» يف نالوق هيف يعفاشلاو دمحأ لاق هبو « اندنع لوبقلا هيلع

 هيلع مرحیو هب جحیو هعیبی نآ هيلع بجی كلذ هبشأ امو ‹« همدختسی ال دبعو « اهنکسی ال اراد هل
 . ىهتنا « اًباصن غلب اذإ ةاكزلا

 . نكسملا نع ًالضاف : هلوقب ديق كلذكف :تلق

 :م هنم دبال امع نيتلضاف ةلحارلاو دازلا نوكي نأ اًضيأ طرتشي يأ :ش ( هنم دبال امعو ) :م

 خبطلا تالآو طسبلاو شرفلاك تيبلا عاتم ثاثألا : يرهوجلا لاق :ش ( تيبلا ثاثأو مداخلاك)

 (ةيلصألا ةجاحلاب ةلوغشم ءايشألا هذه نأل ) :م وه اهسبلي يتلا بايثلا يأ :ش ( هبايثو ) :م كلذ وحنو
 هسرف نع ًالضاف «ناخ يضاق ىواتف» يف ركذو « مدعلا مكح يف ةيلصألا ةجاحلاب لوغشملاو :ش
 هباهذل ةلحارلاو دازلا هنم عقو ولام كلي ارجات لجرلا ناك نإ : ءاملعلا ضعب لاقو « هحالسو

 لام سأر هبعوجر دعب یقبیو هعوجر تقو ىلإ هجورحخ تقو نم هلايعو هدالوأ ةقفنو هبايإو

 .الف الإو جحلا هيلع ناك اهب رجتي ناك يتلا ةراجتلا

 كلذ وحنو رقبلا نم نيثارحلا تالآ هل ىقبتو ةلحارلاو دازلا ىفكي ام كلي اًتارح ناك نإو

 ناك ةكم برقب اًنكاس وأ « اًبكم ناك نإ امأو « اًبقافآ ناك اذإ هلک اذه الف الإو ‹«جحلا هيلع ناک

 .ةلحارلاو « دازلا كليب ال اريقف ناك نإو « جحلا هيلع

 نعو « باتكلا لوأ يف هلوقل نايب اًصضيأ اذه :ش ( هلايع ةقفن نع ًالضاف نوكي نأ طرتشيو ) :م

 هرکذو ««برغملا» يفاذك « ديجو دايجك «ليع عمج لايعلا :ش ( هدوع نوح ىلإ ) :م هلايع ةقفن
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 بوجولا طرش نم سيلو .هرمأب عرشلا قح ىلع مدقم دبعلا قحو . ةأرملل قحتسم قح ةقفنلا نأل

 ىلإ يعسلا هبشأف « ءادألا يف ةدئاز ةقشم مهقحلت ال مهنأل ؛ ةلحارلا مهلوح نمو ةكم لهأ ىلع

 بوجولا طرش وه : ليق مث هنود تبثت ال ةعاطتسالا نأل ؛ قيرطلا نمأ نم دبالو « ةعمحجلا

 لايعو « مهيلع قفنأو مهلاع هلايع لاع لايع : لاقي « يواو فوجأ هنأ ىلع لديف «واولا باب يف

 هلوقب هليلعت مث « هلايع ةقفن نع ًالضاف - هللا همحر - فنصملا لوق نكلو . هتقفن هيلع نم لجرلا

 . هتأرما وه هلايع نم دارملا نأ ىلع لدي :ش ( ةأرملل قحتسم قح ةقفنلا نأل ) :م

 سيل نكلو « كلذ ىلع لدي :ش ( هرمأب عرشلا قح ىلع مدقم دبعلا قحو ) :م : لاق اًضيأو

 “« هلايع ةقفن نع ًالضاف : - هللا همحر- ناخ ىضاق لاق دقو ءاهدحو ةأرملا لايعلا نم دارملا

 ماكحأ يف ىلاعت هللا قح ىلع ينعي عرشلا قح ىلع اًمدقم ةأرملا تح ناك امو ءراغصلا هدالوأو

 : هلوقب قلعتت ءابلاو « عرشلا رمأب يأ « هرمأب : هلوق - لجو زع - هللا ىنغو « دبعلا ةجاحل ايندلا

 اقلطم كلذ اوردقف عضاوملا فالتخاب فلتخت رفسلا ةدم نأل ؛ ةمولعم ةدمب ةقفنلا ردقي ملو مدقم

 . هدوعو هيضم ردف

 يب نعو «ةفاسملا فالتخا بسح ىلع ةنس ةرمو « ًارهش ةرم ةقفنلا ردق مث : يكاكلا لاقو

 : طيحملا» يفو « بسكتلا نع ارهش حيرتسيل : ينانيغرملا لاق « هدوع دعب رهش ةقفنو : فسوي

 ‹ همودق موي يف بسكتلا هيلع رذعتي هنأل ؛ هنطو ىلإ هعوجر دعب موي ةقفنو « هللا دبع يبأ نع

 . ةراقحلا ةقفن بسحيو : -هللا همحر - ينامركلا لاقو

 ‹ ةكم لهآ نأل يأ :ش ( مهنأل ةلحارلا مهلوح نمو ةكم لهأ ىلع بوجولا طرش نم سيلو ) :م

 مدع يف :ش (ةعمجلا ىلإ يعسلا هبشأف « ءادألا يف ةدئاز ةقشم مهقحلت ال ) :م اهلوح اوناك نم لهأو

 ردص يف هلوق نايب اذه :ش ( هنود تبثت ال ةعاطتسالا نأل ؛قيرطلا نمأ نم دبالو ) :م ةلحارلا طارتشا

 ناك ولو ‹ ةمالسلا هيف بلاغلا نوكي نأ قيرطلا نمأ نم دارملاو « اتمآ قيرطلا ناك اذإ « باتكلا

 . هنع هللا يضر - يعفاشلاو .فسوي يبأ دنع همزلي الو ءاندنع جحلا همزلي رحب ةكم نيبو هنيب

 وه ةراجتلا ناك نإ :ليقو « هريغو ناخ ىضاق ىف هركذ همزلي ال : انباحصأ ةماع لاقو

 هللا يضر - يعفاشلا باحصأ نم يرخطصإلاو « قاحسإو « دمحأ لاق هبو « بجي بلاغلا
 ؛ - هنع هللا يضر - يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو « لاح لكب بجي ال هنأ حيحصلاو : - هنع

 تسيلو «راهنأ نوحيجو « نوحيسو « ةلجدلاو تارفلاو رحبلا بوكر ىلع ردقي ال دحأ لك نأل

 رحبلا بوكر داتعي نمم لجرلا ناك نإ- هنع هللا ىضر - ىعفاشلا باحصأ ضعب لاقو « راحبب

 يف صن : (ةيلحلا» يفو « هيلع هتبوعصل عني الإو « بوجولا عني ال رئازج ا لهأو نيحالملاك
 . بوجولا نم عنام رحبلا نأ «مألا»

 عاجش يبأ ةياور وهو « ضعبلا دنع :ش ( بوجولا طرش ) :م نمألا يأ :ش ( وه : ليق مث ) :م
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 ءادألا طرش وه : ليقو . -هللا همحر - ةفينح يبأ نع يورم وهو « ءاصيإلا هيلع بجي ال ىتح

 .ريغ ال ةلحارلاو دازلاب ةعاطتسالا رسف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛بوجولا نود

 ج
 وبأو «يخركلاو « يعفاشلا لاقو . ةياور وهو « ضعبلا دنع بوجولا طرش هنأ ةفينح يبأ نع

 ( هللا همحر - ةفينح يبأ نع يورم وهو « ءاصيإلا هيلع بجي ال ىتح ) :م انباحصأ نم ريبكلا صفح

 ؛ جحلاب ةيصولا هيلع بجت ال بوجولا طرش قيرطلا نمأ ناك امل ينعي « لوقلا اذه ةرمث اذه :ش
 .نمألا وهو طرشلا مدعل جحلا هيلع بجي مل هنأل

 وهو «دمحأ لاق هبو :ش ( بوجولا نود ءادألا طرش ) :م قيرطلا نمأ يأ :ش ( وه : ليقو ) :م
 نمأ ركذي نمل ينعي :ش (ريغ ال ةلحارلاو دازلاب ةعاطتسالا رسف مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ) :م حيحصلا

 مث : «حاضيإلا» يفو .زوجي ال ةجاحلا نع نايبلا ريخأت نأل ؛ هنيبل اطرش ناك ولف « قيرطلا
 نع هزجعيف قيرطلا فوخ امأو « ةعاطتسالا تبثي مل امدع اذإف « ققحتي ةلحارلاو دازلا نوب قرفلا
 نع عونمملا ديقملا نإف « ‹« سوبحملاب اذه ربتعاو «هب ةعاطتسالا مدعنت الف « ‹ ضراعمو عنامب ءادألا
 . ءاصيإلا هيلع بجي لوقلا اذه ىلع و ردقي ال ضيرملا ريظن نوكي ال ءيشلا

 ذخؤي يذلا سكملا نم عنتيي نأ جحلا ىلع رداقلل : يربولا لاق : «ىبتجملا»و «ةينقلا» يفو
 « ةرافخ قيرطلا يف ناك ول كلذكو « همزل اريسي ناك نإ كلامو يعفاشلا لاق هبو « ةلفاقلا نم
 ‹ «ةينقلا بحاص)» لاق . سكملا هنم ذخأي هنأ ملع نإو « جحلا بجي : يربولا ريغ لاقو
 لاقو « هکرت يف رذع وهف جاحلا ضعب لتق ول : « يتفملا ةينم» يف ءو فامتعالا هيلعو : «ىبتجملا»و
 داخ ناک ناو پیت ماسلا قیر ا ي اا اگ ثيللا وبأو « يميلحلا ةمئألا محن

 نإ : - هللا همحر - «ينامركلا كسانم» يفو « «ةينقلا» يف هركذ « دامتعالا هيلع بجي ال كلذ
 . بجيال قيرطلا عطقو « فوخلاو « مازهنالا بلاغلا ناك

 . بجي ال لئاح ودع وأ ءةمث ةنيفس الو « زجاح رحب ةكم نيبو هنيب ناك نإ : «عئادبلا» يفو
 قح يف غبصلاو «لاملاو «سفنلا ءءايشأ ةثالث يف نمألا طرش : يوونلل «بذهملا حرش» يفو
 لاملا لذب هركيو « ةيدابلاب قيلي نمأ طرتشي لب « رضحلا نمأك نوكي نأ طرتشي الو « ءاسنلا
 قيرطلا يف مهرضحبي نم اورجأتسا نإو « كلذ عم جحلا بجي الو دصارملا يف نيدصرملل
 . جحلا بوجو يف ناهجو

 الإ جرخي ال رحبلا بوكر يفو « اّتمآ قيرطلا ناك اذإ هيدلاو نذإ ريغب جحلل جرخيو
 وأ « هجورخ اهركو ملسمامهدحأ وأ « نيرفاك اناك اذإو « جرخي ال امهدحأ نذإيو ءامهنذإب
 ىلإ نذإلا : نيوبألا مدعدنعو « جرخيال هفاخ نإف «هيلع عايضلا فخي مل نإ امهنم رفاكلا

 ال هنأ الإ جحلا هيلع بجو نمع يخركلا لئسو . همأ لبق نم ةدجلاو « هيوبأ لبق نم نيدجلا
 كلذ نأ ينعي« دحأ نع ةيدابلا تملس ام :لاقف «ةيدابلاب سانلا ىلع لدت ةطمارقلا نأ الإ جرخي
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 اذإ « امهريغب جحت نأ اهل زوجي الو « جوز وأ « هب جحت مرحم اهل نوكي نأ ةأرملا يف ربتعيو : لاق

 مايأ ةئالث ةريسم ةكم نيبو اهنيب ناك

 هبو « مومسلا حير ناجيهو « رحلا ةدشو ءءاملا ةلقك تافآلا نع ولخت ال ةيدابلاو « رذعب سيل

 . انباحصأ ضعب ىتفأ

 ءاننامز يف ءاسنلا نع جحلا طوقس يف كشأ ال : - هللا همحر - رافصلا مساقلا وبأ لاقو

 هللا دبع يبأو « ةفينح يبأ دنعو «برحلا راد يدنع ةيدابلاو « لاجرلا نع هطوقس يف كشأ اغنإو

 جحلا لوقأ ال : - هللا همحر - فاكسإلا ركب وبأ لاقو « جح ناسارخ لهأ ىلع سيل : يخلبلا

 طقس : ليق « دادغبب يزارلا ركب وبأ ىتفأو « ةئامثالثو نيرشعو تس ةنس هلاق « اننامز يف ةضيرف

 لضفلا وبأو مزراوخب ريغصلا ناهربلاو «يربولا لاق هبو « نامزلا اذه يف اًصضيأ لاجرلا نع جحلا

 لاق ةلحرم رفاساملف « اًجاح جرخ هنأ قارولا ركب يبأ خيشلا نعو « ناسارخب ينامركلا

 . هودرف «ةدحاو ةلحرم يف ةريبك ةئامعبس بكترأ ينودر : هباحصأل

 : لاق ‹ خسنلا رشكأ يفو :ش (جوز وأ هب جحت مرحم اهل نوكي نأ ةأرملا يف ربتعيو : لاق ) :م

 ‹ ةباش ةأرملا تناك ءاوسو « خلإ . . . ةأرملا يف ربتعيو : - هللا همحر - يرودقلا لاق يأ «ربتعيو

 ىلع اهتحكانم زوجت ال نم لك مرحملا ةفصو « يجلاولولاو « ناخ يضاق يف هلاق « ةزوجع وأ

 رحلاو دبعلاو ‹ ةمهتلا ليزت ةمرحلا نأل ؛ ةيرهص وأ عاضر وأ ةبارقب ةمرحلا تناك هجو يأب ديبأتلا

 نأ اهيلع بجي الو « هعم اهب رفاسي الف اهحاكن دسفي اًيسوجم نوک نأ الإ « ءاوس هيف يمذلاو
 . جحلا لجأل لالا باستكا ريقفلا ىلع بجي ال امك « اهعم جحيل جوزتت

 باحصأ جوزلا وأ « مرحملا طارتشا يف ةفينح وبأ قفاو : يربطلا نيدلا بحم لاقو

 «لبنح نباو «روث يبأو « يروثلا نايفسو «يرصبلا نسحلاو « يعخنلا لوق وهو «ثيدحلا
 لاقو « ليبسلا نم اهل مرحملاو : رذنملا نبا لاقو « يعفاشلا يلوق دحأو « هيوهار نب قاحسإو

 يف مرحم ريخب جرخت ال اهنأ ىلع اوقفتاو « ىلوأ مرحملا طارتشاب لوقنملا : ةيعفاشلا نم يوخبلا
 ال : -هللا همحر - دامح لاقو « نيملسملا نم لجر عم حرخت : نيريس نبا لاقو « ضرفلا ريغ

 . مرحم ريغب نيلاص موق عم رفاست نأ سأب

 الو ءامهنمدحاو ريخب ينعي جوزلاو مرحملا ريغب يأ :ش (امهريغب جحت نأ اهل زوجي الو ) :م

 ام ىلع زوجي كلذ نم لقأ ليقو :ش ( مايأ ةثالث ةريسم ةكم نيبو اهنيب ناك اذإ ) :م اعم امهنوك طرتشي

 . بيرق نع ءيجي

 اطرش ناك ولف «مرحملا ركذي ملو ءةلحارلاو دازلاب هرسف ليبسلا نع ب يبنلا لكس امل : ليق
 . هرکذل

 . الجر ناك لئاسلا نأب : بيجأو
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 لوصحل تاقث ءاسن اهعمو « ةقفر يف تجرخ اذإ جحلا اهل زوجي : -هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 ) مرحم اهعمو الإ ةأرما نجحت ال ٠ : مالسلاو ةالصلاو هيلع هلوق انلو . ةقفارملاب نمألا

 . « هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال ) : ثيدحلا ىف ءاج : ليقو

 ريخ نهتويبو ءربخلا قايس ليلدب « جحلادري ملو « ةعامحجلا روضح هب دارملا نأب : بيجأو

 . نهل

 . جحلا زوجي نأ يغبنيف « مرحم الب مالسإلا راد ىلإ ةرجهلا اهل تزاج : ليقو

 . قيرطلا فوخ نم رثكأ برحلا راد يف مايقلا يف اهفوخ نأب : بيجأو

 (ةقفارملاب نمألا لوصحل تاقث ءاسن اهعمو « ةقفر يف تجرخ اذإ جحلا اهل زوجي :يعفاشلا لاقو ) :م

 نهنم ةدحاو عم نوكي نأ طرتشي له : «زيجولا حرش» يفو « - هللا همحر - كلام لاق هبو :ش

 اهل نكي مل تاقث ءاسن دجت مل نإو ءال : امهحصأو « لافقلا لاق هبو معن « ناهجو هيف « مرحم

 يف هركذ « ةدحاولا ةأرملا عم جرخت نأ : امهدحأ : نالوق هاورو « بهذملا رهاظ اذه «جحلا

 نعاذه يكحو « اتمآ ناك اذإ اهدحو جرخت نأ اهيلع نأ ةمئألا نم ةعامج راتخاو « «ءالمإل»

 . يعازوألا لوق وهو « يسيباركلا

 لاقو : يجورسلا يفو «اهدحو ءاسنلا عم جرخت ال نأ حصألاف لفنلا جح يف امأو

 يفو . تنمأ نإو ةدحاو عم جرخت الو تاقث ءاسن عم جرخت لوق يف - هنع هللا يضر - يعفاشلا

 يف - هنع هللا يضر - كلام لاقو ءاهدحو جرخت : لوق يفو « ةدحاو عم جرخت : لوق

 ¢ مرحملا طرتشيال ةنومأملا ةدحاولا ةأرملا يفو « نينمتوم لاجر عم مرحم الب جرخت : ةنودملا»

 . جوزلا الو

 اهعمو الإ ةآرما نححت ال ) :م : لل يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م

 نع مصاع وبأ انثدح « يلع نب ورمع انثدح « «هدنسم» يف رازبلا هاور ثيدحلا اذه :ش (مرحم

 : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا ىلوم ادبعم عمس هنأ رانيد نب ورمع ينربخأ « جيرج نبا

 ةوزغ يف تبتتكا ينإ هللا يبن اي : لجر لاقف « مرحم اهعمو الإ ةأرما جحت ال » : دي هللا لوسر لاق

 نبا نع جاجح نع «هننس» يف ينطقرادلا هاورو « اهعم جحف عجرا» : لاق « ةجاح يتأرماو «اذك

 . (مرحم وذ اهعمو الإ ةأرما نجحت ال١ : لاق : هظفلو « هب جيرج

 ينإ هللا يبن= =اي : لجر لاقف «مرحم اهعمو الإ ةأرما جحت ال» : لاق لب هللا لوسر نأ سابع نبا ثيدح نم رازبلا (۱)
 ۲٠٤(« و۲۱۳ /۳) دئاوزلا عمجم رظنا .؟اهعم جحف عجرا: لاق «ةجاح ىتأرماو اذك ةوزغ يف تبتتکا

 هجولااذه نم نيحيحصلا يف وهو ؟جيرج نبا» قباسلا يفو هيفو حيحص هدانسإو هوحنب ينطقرادلا هجرخأو

 . «مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال» : ظفلب



 اهيلإ اهريغ مامضناب دادزتو « ةنتفلا اهيلع فاخي مرحملا نودب اهنألو

 ال » : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق « يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح نم يناربطلا ىورو

 نع رمع نبا نع عفان نع ملسمو يراخبلا جرخأو « « مرحم وأ اهجوز عم الإ جحت نأ ةأرمال لحي

 » : اعوفرم ةريره يبأ نع اجرخأو « مرحم وذ وأ جوز اهعمو الإ اًنالث ةأرما رفاست ال » : لاق ةي يبنلا

 ظفل يفو « اهنم مرحم وذ وأ اهجوز اهعمو الإ نيموي رفاست نأ رخآلا مويلاو « هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال

 نع اجرخأو « « ادعاصف مايأ ةثالث » : هل ظفل يفو « « ثالث قوف » : هل ظفل يفو « «اًتالث» : ملسمل

 . اًتيش هيف تقوي ملو « مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال » : اعوفرم - امهنع هللا يضر - سابع نبا

 راي يبنلا نوكي نأ لمتحي هنإف «فالتخا الو « نيابت تاياورلا هذه يف سيل : يرذنملا لاقو

 ‹ دادعألا لقأل ًاليثمت هلك كلذ نوكي نأ لمتحيو « ةلئسألا بسحب ةفلتخم نطاوم يف اهلاق

 لثم نأ راشأ هنأكو « عمحجلا لوأ ثالثلاو « ريثكلا لوأ نانثالا هلقأو « ددعلا لوأ دحاولا مويلاو

 يزارتألا دروأ دقو ؟ داز اب فيكف «مرحم ريغ عم هيف رفسلااهل لحي ال نمزلا لك يف اذه

 «زوجي ال مرحم ريغب رفسلا ىلإ اهجورخ نأ ىلع لدي هنأ : وهو ًالاؤس روكذملا ةريره يبأ ثيدحب
 تناك نإو «ثالثلا نود ام خسن همزتلا ةرخؤم تناك نإ ثيداحألا نأب هصيخلت اب باجأ مث

 . ركذام رخآ ىلإ ًضيأ لمعلا ىقبي ةمدقم

 .هانركذ ام باوجلاو « خيراتلاب ملعلا مدعل حصت ال خسنلا ىوعد :تلق

 اذإ ةتوتبملا نإف :ش ( اهيلإ اهريغ مامضناب دادزتو « ةنتفلا اهيلع فاخي مرحملا نودب اهنألو ) :م

 اهيلإ ةأرملا مامضنا نأب بيجأ « ةنتف اهيلإ اهمامضنا نكي مل زاج ةلوليحب جوزلا تيب يف تدتعا

 ةدتعملا يف نكي مل انإو « اهركفب هنع زجعت ىسعاماهميلعتو اهترشابم داري ام ىلع اهنيعي
 . ةنتفلا عفد ىلع ةردقو « نمأ عضوم ةماقإلا نأل ؛ كلذك

 دنسملا باوج نألو ؛ اهيف مالكلاو « ةقث دعي ال اهلثم نأل ؛ رظن هيفو : لمكألا لاقو

 اهيلع نوكيف عدخنت نأ نمؤي ال لقعو نيد تاصقان نم : لاقي نأ ىلوألاو « عنملا باوج ضقاني

 مودعم ىنعملااذهو ‹رفسلا يف اهعفد نع زجعتف نيكمتنأو ٠ نيمطتلا يف طسوتيو «داسفإلا يف

 . ةناعتسالا ناكمإل رضحلا يف

 رقساذه ىلع لكشي هنأ وهو « ةنتفلا يأ اهيلع فاخي : هلوق يف ًالاكشإ يكاكلا دروأو

 نم تسيل ةرجهلا نأ عم « مرحم ريغب مالسإلا راد ىلإ برحلا راد نم ةرجهلا اهل نأل ؛ ةرجاهملا

 . ىلوألا قيرطلاب مرحم ريغب جحلا اهل زوجي نأ يغبنيف « اهنم جحلاو نيدلا ناكرأ

 ءرفسلا[. . . ]ال ةرجاهملا : لوقنف انه هذيعنو « اًرصتخم بيرق نع هباوج رم دق :تلق

 ةنمآ تراص برحلا راد نم نيملسملا نم يح ىلإ تلصو اذإ اهنأ ىرت الأ « ةاجنلا دصقت اهنكلو

 نأ ىرت الأ « اهسفن ىلع اهفوخل كانه ةرطضم اهنألو ؛ مرحم ريغب رفاست نأ كلذ دعب اهل سيل
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 نم لقأ ةكم نيبو اهنيب ناك اذإ ام فالخب « اهريغ اهعم ناك نإو « ةيبنجألاب ةولخللا مرحت اذهلو

 .مرحم ريغب رفسلا نود ام ىلإ جورخلا اهل حابي هنأل ؛ ماي ةئالث

 مرحملا دقف ريثأتو « جحلل جرخت نأ اهل نكي مل ةدتعم تناك ول كانه جورخلا نم اهعنمت ال ةدعلا
 ببسب كلذكف ةدعلا ببسب جحلا رفسل جورخلا نم تعحنم اذإف « ةدعلا ريثأتك رفسلا نم عنملا يف
 . مرحملا نادقف

 ىلع ةولخلا مرحت اهيلإ ةأرملا مامضناب ةنتفلا ةدايز لجألو يأ :ش ( ةولخلا مرحت اذهلو ) :م

 ريغ ةيبنجألا عم يأ :ش ( اهريغ اهعم ناك نإو ) :م ةيبنجألا ةأرملاب يأ :ش ( ةيبنجألاب ) :م جوزلا

 .ةيبنجألا

 ىتح ةقث ةأرماب هنيبو اهنيب لاحي متلق ءاًئالث هتأرما قالطب جوزلا ىلع دهش اذإ :تلق نإف
 متلعج امف جوزلا تيب يف تدتعا اذإ ثالثلا تاقلطلا يف ةقثب ةلوليحل اب متلق اذكو «دوهشلا يكزت

 ؟ ةنتف ةأرملا ىلإ ةأرملا مامضنا

 هنإف رفسلا فالخب «هلثم يف هعفد ىلع هردقت ةينمألا نم نسحأ عضومب ةماقإلا نأب بيجأ

 . امهنيب قرف صنلا نأ عم عفدلا نع زجعلا ةنظم

 اهل زوجيالو : هلوقب لصتم اذه :ش ( مايأ ةثالث نم لقأ ةكم نيبو اهنيب ناك اذإ ام فالخب ) :م

 اهل حاب هنأل ) :م مرحملاو جوزلا نودب يأ ءامهنودب جورخلا اهل حابي ينعي « امهريخب جرخت نأ

 :ش ( مرحم ريغب رفسلا نود ام ىلإ جورخلا

 . بيرق نع روكذملا - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح يف لوقت ام :تلق نإف

 نوكي يذلا ربخلا نم ذخألاب ىلوأ نيهجوب هب ال ومعم نوكي يذلا ربخلا نأب : يزارتألا باجأ

 اميفو ثالثلا يف ينعي «نيهجولاب هب لومعم ثالثلا هيف يذلا ربخلا نأ دارأ « هجو نم هب ًالومعم

 : ينانيغرملا لاقو . ريثك بارطضا رصقلا ةفاسم نود اميف : لیقو « هجو نم هب لومعم هنود

 اذكهو « اًموي رفاست نأ اهل هركأ :-هللا همحر - فسوي وبأ لاق « رصقلا ةفاسم نود اميف فلتخا

 . - هللا همحر - ةفينح يبأ نع

 : لاق هيي يبنلا نع - هنع هللا يضر - متاح نب يدع ثيدح نم يراخبلا ىور :تلق نإف

 تيأر : يدع لاق «هللا الإ فاخت ال ءاهعم مرحم ال تيبلا مؤت ةريحلا نم ةنيعظلا جرخت نأ كشويا

 «اجوز الو اًمرحم اهل ركذي ملو « هللا الإ فاخت ال تيبلاب فوطت ىتح ةريحلا نم لحترت ةنيعظلا

 ‹سايق ريغ ىلع يراحو « يريح اهيلإ ةبسنلاو « ةفوكلا برقب ةيرق ةلمهملا ءاجلا رسكب ةريحلاو
 . مامذلااهرسكو « ميجلا مضب وجل او

 ةلالدلا هوجو نم هجوب زاوحلا ىلع لدي الو ‹ عوقولا ىلع لدياذه يدع ثيدح :تلق
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 يف نأل ؛ اهعنمي نأ هل : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو « اهعنم جوزلل نكي مل اًمرحم تدجو اذإو

 ناك ول ىتح ءاهنم جحلاو ‹ ضئارفلا قح يف رهظي ال جوزلا قح نأ انلو . هقح تيوفت جورخلا
 اهعن نأ هل الفن جحلا

 جورخ ركذو «لدعلاو نمألاب نامزلا ىلع ءانثلا ضرعم يف درو هنآل ؛ همازتلاب الو « هتقباطمب

 ال ةجاحلا تقو نع نايبلاريخأت : لاقيالو هيلع لالدتسالا نايبل ريفخ الب كلذ ىلع ةأرملا

 ةنيعظلا نألو ؛ ةتباث ةحيحص ثيداحأ ةدع ىف اهجورحخ ةمرح نيب لب هرحخأ ام : لوقن انأل ؛زوجي

 اهلمحو « اهجدوه عم ديعبلا رفسلا اذه يف رفاست ال اهنأ بلاغلاو « ةبكارلا ةأرملاو « عدوملا يه

 بلاخلاو « اهلمج مدخيو اهمدخيو «اهجدوهاهبكريو «اهلمج ىلعاهلمحي نماهعمو الإ

 . ققحتملاك

 : تلاق اهنأ نمحرلا دبع تنب ةرمع نع يور اب - هنع هللا يضر - يعفاشلا جتحا :تلق نإف

 نع ربخي - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس ابأ نأ تربخأف - اهنع هللا ىضر - ةشئاع تلأس

 - ةشئاع انيلإ تتفتلاف « مرحم اهعسو الإ مايأ ةثالث رفاست نأ ةأرمال لحب ال » : لاق هنأ ءاي هللا لوسر
 مرحمب وه سيل ةالوم عم رفاس هنأ رمع نبا نعو « مرحم اهل نهلك ام : تلاقو - اهنع هللا يضر

 ‹ ةحابملا رافسألا ىلع لومحم رفسلا نع ةأرملا يهن يف ربخلا نم درو امو «مرحم اهل الو « اهل

 دنع حصأ لوألاو « جحلا رفس هجو يفو «هجو يف مرحم الب اندنع اهل حابملا رفسلا زوجي ال هنإف

 . هباحصأ نم نييوارلا

 «ةروهشملا حاحصلا ثيداحألاب لمعي مل هنأ يعفاشلا نم بجعلاو :هريغو يكاكلا لاق :تلق

 مدع ىلعامهتلالد مدعو « امهذوذش عم -امهنع هللا يضر -رمع نباو ةشئاع رثأب لمعيو

 ‹ اهبجعت ىلع لدي - اهنع هللا يضر - ةشئاع رثأو « هدنع ةجح ريغ رثألا نأ عم « مرحملا طارتشا

 ىلع ثيدحلا مهلمحو « هيلإ ربخلا غولب لبق نوكي نأ لمتحي - امهنع هللا يضر - رمع نبا رثأو
 . « كتأرما عم جح قلطنا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم يور امل «ديعب ةحابملا رافسألا

 « روث وبأو «لبنح نب دمحأ لاق هبو :ش ( اهعنم جوزلل نكي مل اًمرحم تدجو اذإو ) :م

 لوقلا ىلعاهعني ال : - هنع هللا يضر - كلام لاقو «يعخنلا ميهاربإ لوق وهو «قاحسإو
 هنأ نوفلتخي مهنأ ملعن ال : «فارشألا» يف رذنملا نبا لاقو . نالوق يخارتلاب لوقلا يفو « روفلاب

 . اهعنم هل سیل

 :ش (جورخلا يف نأل ) :م نيلوقلا رهظأ يف :ش ( اهعنمي نأ هل : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 . جوزلا قح يأ :ش ( هقح تيوفت ) :م اهرفس ىلإ ةأرملا جورح يف يأ

 ‹ ناضمر مايص نم اهعني ال هنأ ىرت الأ :ش ( ضئارفلا قح يف رهظي ال جوزلا قح نأ انلو ) :م

 اذهلو :ش (اهعنمي نأ هل الفن جحلا ناک ول ىتح ) :م ضئارفلا نم يأ :ش ( اهنم جحلاو ) :م تاولصلاو
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 لك عم جرخت نأ اهلو هب لصحي ال دوصقملا نأل ؛اهيلع بجي ال : اولاق « اقساف مرحملا ناك ولو

 ال هنأل ؛ نونجملاو يبصلاب ةربع الو « اهتحكانم ةحابإ دقتعي هنأل ؛ ايسوجم نوكي نأ الإ مرحم
 ريغ نم اهب رفاسي ال ىتح « ةغلابلا ةلزنمب ةوهشلا دح تغلب يتلا ةيبصلاو . ةنايصلا امهنم ىتأتت

 طرش مرحملا نأ يف اوفلتخاو . جحا ءادأ ىلإ هب لسوتت اهنأل؛ اهيلع مرحملا ةقفنو « مرحم

 .قيرطلا نمأ يف مهفالتخا بسح ىلع ءادألا طرش وأ « بوجولا

 ‹ هتعاس نماهللحيو « يدهلا حبذ ىلإ اهليلحت رخؤي ال نكلو « هتعاس نم اهللحي نأ هل ناك
 هنإف مالسإللا ةجح فالخب « عورشلا ةحصل ةجحو « ةرمعو « لالحإلا ليجعتل يده اهيلعو

 نم مارحإلا يف اهيلع مرحي ام اهب عنصيو ء اهامس نإاهل هليلحتو « يدهلاب الإ للحتيال كانه
 . كتللح : هلوقب الو « يهنلاب للحتلا نوكي الو « اهرفظ صق

 جحلا بجي ال يأ :ش ( اهيلع بجي ال ) :م انؤاملع يأ :ش ( اولاق اًقساف مرحملا ناك ولو ) :م

 يأ :ش ( هب لصحبي ال ) :م وهو « ءوس يف عوقولا نع اهظفح :ش ( دوصقملا نأل ) :م ةأرملا ىلع
 ءاوس ينعي :ش ( مرحم لك عم جرخت نأ ) :م ةأرملل يأ :ش ( اهلو ) :م هنم ةنتفلا لامتحال قسافلاب

 نأ الإ ) :م تاملسم نك نإو « همراحم ظفحي يمذلا نأل « اًيمذ وأ اًملسم « ادبع وأ ارح ناك

 . اهيلع نمؤي الو :ش ( اهتحكانم ةحابإ دقتعي هنأل ؛ ايسوجم ) :م مرحملا يأ :ش (نوكي

 نانوصي ال امهنأل :ش ( ةنايصلا امهنم ىتأتت ال هنأل ؛ نونجملاب الو « يبصلاب ةربع الو ) :م
 ةيبصلا نع هب زرتحا :ش ( ةوهشلا دح تغلب يتلا ةيبصلاو ) :مامهريغ نانوصي فيكف « امهسفنأ

 ريغ نم اهب رفاسي ال ىتح ةغلابلا ةلزنمب ) :م مرحم ريغ نم اهب رفأست اهنأل ؛ اهلثم ىهتشي ال يتلا
 .اهيلع داسفلا عوقو نم نمؤي الو « اهيف عمطي هنأل :ش (مرحم

 ءادأ ىلإ ) :م مرحملاب يأ :ش ( هب لسوتت اهنأل ) :م ةأرملا ىلع يأ :ش ( اهيلع مرحملا ةقفنو ) :م

 بجت له اهنم ةقفنب الإ مرحملا جرخي ملاذإ : «ةفحتلا» بحاص لاقو «دمحأ لاق هبو :ش ( جحلا

 نم نكمتت ال اهنأل ؛ هتقفناهيلع بجت اغنإ -هللا همحر - يرودقلا حرش يف ركذ « هتقفن اهيلع

 - هللا همحر - «يواحطلا حرش» يف ركذو « ةلحارلاو دازلاب الإ نكمتت ال امك « مرحملاب الإ جحلا

 : -هللا همحر - صفح وبأ لاق : «ديرجتلا» يفو . جحا اهيلع بجي الو « هتقفن اهيلع بجي اغنإ

 جحلل اهمرحم ىلع قفنت : يرودقلا يفو « هسفن لاب مرحملا جرخي نيح جحلا اهيلع بجي ال
 - دمحم نع : «طوسبملا» يفو « اهيلع جوزلا وأ «مرحملا ةقفن بجت ال : ينانيغرملا يفو ءاهب

 وه «بوجولا عني مرحملا : لاق نم لك : «ةينقلا» يفو « اهيلع مرحملا ةقفن بجت ال -هللا همحر

 جحلا بجي ال : - هنع هللا يضر - يعفاشلا دنعو « اهيلع مرحملا ةقفن بجت ال : هلوقل حيحصلا

 . رهظألا ىلعةرجأب ولو « تاقث ةوسن وأ امرحم ايفر دجت ىتح اهيلع

 ( قيرطلا نمأ يف مهفالتخا بسح ىلع ءادألا طرش وأ بوجولا طرش مرحملا نأ يف اوفلتخاو ) :م
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 امهمارحإ نأل ؟مالسإلا ةجح نع امهزجي مل ايضمف دبعلا قتعأ وأ « مرحأ امدعب يبصلا غلب اذإ

 ةجح ىونو ‹ فوقولا لبق مارحإلا يبصلا ددج ولو . ضرفلا ءادأل بلقني الف لفنلا ءادأل دقعنا

 . ةيلهألا مدعل مزال ريغ يبصلا مارحإ نأل ؛ هئزجي مل كلذ لعف ول دبعلاو « زاج مالسإلا

 « ءادألا طرش جوزلا وأ « مرحملادوجو : لاقف « هيف - مهنع هللا يضر - ءاملعلا فلتحخا يأ :ش

 ءادألا طرش وه : ديمحلا دبع مزاح وبأ يضاقلا لاق اذكو « اهيلع مرحملا ةقفنو « جوزتت نأ اهيلعف

 طرش -هللا همحر - ةفينح يبأ نع يخركلاو « ريبكلا صفح يبأ نع عاجش يبأ ةياور يف

 بوجو طئارش نمو « ةيصولا بوجو يف رهظت فالحل ا ةدئافو « (طيحملا» يف هركذ «بوجولا
 يف جرخت ال : - هنع هللا يضر - دمحأ دنعو ‹ تناك ةدع يأ « ةدعلا نع اهولخ اهيلع جحلا

 . نئابلا قالطلا يف حرختو « نيتجرد ةافو نع اهتدع

 نع امهزجي مل ) :م امهجح ىلع :ش ( ايضمف دبعلا قتعأ وأ « مرحأ امدعب يبصلا غلب اذإو ) :م

 . ( ضرفلا ءادأل بلقني الف لفنلا ءادأل دقعنا امهمارحإ نأل ؛ مالسإلا ةجح

 مث غولبلا لبق اضوت اذإ يبصلاو ةالصلل ءوضولا ةلزنم اندنع طرش مارحإلا : ليق نإف :ش

 . ةالصلا هب زوجت نسلاب غلب

 ةينو « ةالصلا حاتفم ءوضولا نأ امك « جحلا حاتفم هنإ ثيح نم ءوضولا هبشي مارحإلا : انلق

 يف ذخألاو ءاثكر هوجولا هذه نم نوكيف جحلا لامعأ يف لعفي هنإ ثيح نم جحلا لامعأ رئاس

 . «ةمئأالا سمش عماج» يف اذك «لصأ طايتحالاب تادابعلا

 مالسإلا ةجح نع هئزجي مل فاوطلا وأ « فوقولا لبق مارحإلا دعب غلب ول : «طوسبملا» يفو

 اذإ ‹ ةالصلا باتك يف ىضم ام ىلع ءانباذكو ‹ هئزجي - هنع هللا ىضر - ىعفاشلا دنعو « اندنع

 هلعجب اًضيأ انه اهو « اهئادأ لبق غلب هنأک هلعجو « هنع هئزجی هرخآ يف غلب مث تقولا لوا يف یلص

 . ضرفلا نع هئزجتف مارحإللا ةرشابم لبق غلب هنأك

 همارحإ ددج ول ينعي :ش ( زاج مالسإلا ةجح ىونو فوقولا لبق مارحإلا يبصلا ددج ولو ) :م

 ( كلذ لعف ول دبعلاو ) :م مالسإلا ةجح نع زاج مالسإلا ةجح ىونو < فوقولا لبق غولبلا دعب

 نأل ) :م مالسإلا ةجح نع يأ :ش ( هئزجي مل ) :م فوقولا لبق قتعلا دعب مارحإلا ديدجت يأ :ش

 اثيش لوانت ولو « مد الو « ءاضق همزلي ال رصحأ ول اذهلو :ش ( ةيلهألا مدعل مزال ريغ يبصلا مارحإ

 هنوكل ضرفلل مارحإلا ديدجتب خسفنا مزال ريغ همارحإ ناك اذإف ۰ ءيش همزلي ال هتاروظحم نم

 نأل يناثلا ديدجتو « ةلاحم ال ةرورض ىلوألا خسفنت ةئامو فلأب دبع عاب نمك « خسفلل ًالمتحم

 . خسفلل ًالمتحم ناك عيبلا



 . ملعأ هللاو «هريغ يف عورشلاب هنم جورخلا هنكمي الف مزال دبعلا مارحإ امأ

 لضفل همارحلإ لبقي الف ةيلهألا لماكل موزللا لهأ نم هنأل :ش ( مزال دبعلا مارحإ امأ ) :م

 اديص باصأ ول اذهلو « هئازجأ موزلل :ش ( هريغ يف عورشلاب هنم جورخلا هنكمي الف ) :م خاسفنالا

 كلذ خسف نم قتعلا دعب نكمتي ال كلذك ناك اذإف « همارحإ ىلع اًيناج هنوكل مايصلا همزل

 .مارحإلا
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 لهألو ءةفيلحلا وذ ةنيدملا لهأل : ةسمخ اًمرحم الإ ناسنإلا اهزواجي نأ زوجي ال يتلا تيقاوملاو

 الو ‹بكرملا يف الإ نوكي ال بارعإلا نأل ؛ ريدقتلا اذهب الإ برعي ال لصف اذه : يأ :ش

 أدبي ام لوأ نایب يف عرش «اهعبتيامو ‹بوجولا طرش ركذو « جحا هيلع بجي نم ركذ نم غرف

 . اًمرحم الإ ناسنإلا اهزواجتي نأ زوجي ال يتلا تيقاوملا يهو « جحلا لاعفأ نم هب

 تيقاوملا لوأ يف واولا :ش ( ةسمخ اًمرحم الإ ناسنإلا اهزواجب نأ زوجي ال يتلا تيقاوملاو ) :م

 ‹ عضاوم ةسمحخ يأ ةسمح هربخو ءءادتبالاب عوفرم تيقاوملاو «ةرم انركذ دقو « حاتفتسالا واو

 ريعتساف ‹« دودحما تقولا وهو لاعفم نزو ىلع تاقيملاو «هانركذ ام هب لعفف نازو هلصأ

 زوجيو :ش ( ةنيدملا لهأل ) :م . مارحإلا عضوم تاقيملا : -هللا همحر - يرهوجلا لاق «ناكملل

 الك ىلعو اءزج ةفيلحلا وذ نوكيف :ش (ةفيلحلا وذ) :م ةيوبنلا ةنيدملا لهأل تاقيملا ريدقتلا نوكي نأ

 ام يهو « ةفلح ريغصت :ش ( ةفيلحلا وذ ) :م يركبلا لاقو ء«رقتسم فرظ ةنيدملا لهأل نيريدقتلا

 : ليقو لايمأ ةتس نم ةنيدملا نيبو هنيب نيتلبقلا ةجافخ ينب نيبو نزاوه نب ركب نب مشج ينب نيب
 يف ةرجش تحت لزني ناكو « هرمع وأ ةنيدملا نم جرخ اذإ ب هللا لوسر لزنم ناكوهو « ةعبس

 : ضايع لاقو « ةنيدملا نم لايمأ ىلع : مزح نبا لاق ٠ مويلا ةفيلحلا يذب يذلا دجسملا عضوم

 نيدلا بحم لاقو « ليم : غابصلا لاقو «لايمأ ةتس وحن : يوونلا لاقو «ةعبس ىلع لايمألا يف

 . رهاظ ًأطخ اذه : هللا همحر - يربطلا

 لاقو « كلذ دري سحلا نأل ؛ ًاأطخ اًضيأ وهو «ليم ةنيدملا نيبو « اهنيب يعفارلا ركذو :تلق

 ةنيدملا نيبو هنيب مايأ ةرشع : ليقو ‹ لحارم هرشع ةكم نيبو هنيب : «يذمرتلا حرش» يف انخيش

 ‹ ةوطخ فل ةرشع يتنثا خسرفلاو « خسرف ثلث ليملاو « باوصلا وه اذه «لايمأ ةتس ناخسرف

 اذ نومسي ماوعلا : تلق « يشاشلا حرف نب دمحم عارذب عارذ فالآ ةعبرأ ليلا: يجورسلا لاقو

 .-هنع هللا يضر - يلع رابآ ةفيلحلا

 . اذهب هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «جاجح قيرط نم (۲۸ )٥/ يقهيبلاو (۲۹۲ /۳) ينطقرادلا (۱)

 يلجبلا ريرج نع «ءاطع نع ةراتو ءاذك ةرات هاورف « هيف برطضا دقو . هب جتحي ال ةاطرأ نبا وه جاجحو

 ءاطع نع «جاجح قيرط نم «ينطقرادلاو ىلعي وبأو ةبيش يبأ نباو وه اًضيأ هجرخأو .اًضيأ قاحسإ هجرخأ

 . رباج نع
 تاذركذ نود «سابع نبا ثيدح نم هيلع قفتم ثيدحلاف الإو قرع تاذ ركذ ثيدحلا اذه يف برغتسملاو



 قرع تاذ قارعلا

 لهأل ةفيلحلا يذ يف مالكلاك هيف مالكلاو «نيعلا رسكب :ش ( قرع تاذ قارعلا لهألو ) :م

 - ينامركلا لاق ‹ ةكم نم لامشلاو قرشملا نيب ام وهو «تيقاوملا نم يناثلا وهاذهو ءةنيدملا

 هريغ لاقو ًاليم نوعبرأو نانثا ةكم نيبو اهنيب « قرشملا لهأ عيمج تاقيم يه : -هللا همحر

 قرشملا لهأ تح يف يأ « مهقح يف لصألا : - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو « ناتلحرم امهنيب

 هللا يضر - رمع نبا نعو « ةلحرم امهنيبو «هنم وهس وهو «قرع تاذل مسا قيقعلا نم مارحإلا
 نينمؤملا ريمأ اي : اولاقف « - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمعاوتأ نارصملا ناذه حتف ال - امهنع

 «انيلع قش اترق يتأن نأ اندرأ نإو « انقيرط نع زوج هنإف « اًنرق دجن لهأل دح ةي هللا لوسر نإ

 . يراخبلا هاور «قرع تاذ مهل دحف : لاق « مكقيرط نم اهوذح اورطناف : لاق

 برقيامامهريغو « ةفوكلاو ‹ ةرصبلا نارصملا : ؛مامأإلا» يف نيدلا يقت خيشلا لاقو

 . ةصوصنم ال اهيف دهتجم قرع تاذ نأ ىلع لدي ثيدحلااذهو : لاق ءامهنم

 رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم : «هحيحص» يف ملسم جرخأ دقو « هيلع كلذ ركنأ : تلق

 «ةفيلحلا يذ نم ةنيدملا لهأ لهم» : لاق ي هللا لوسر ىلإ ثيدحلا عفر هبسحأ تعمس :لاق

 لهمو « نرق نم دحن لهأ لهمو « قرع تاذ نم قارعلا لهأ لهمو « ةفحجلا رخآلا قيرطلاو

 .«ململي نم نميلا لهأ

 . هعفر يف يوارلا كش :تلق نإف

 » : لاقف ةي هللا لوسر انبطخ : لاق رباج نع ريبزلا ىبأ ثيدح نم ةجام نبا هج رخأ :تلق

 هذهو « مهبولقب لبقأ مهللا» : لاقف قفألا ىلإ ههجوب لبقأ مث « قرع تاذ نم قرشلا لهأ لهم

 . يوارلا نم كش اهيف سيل ةياورلا

 . هب جتحی ال يزوخلا ديزي نب میهاربإ هدنس يف :تلق ناف

 - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع مساقلا نع ديمح نب حلفأ نع «هننس» يف دواد وبأ ىور :تلق

 . اًضيأ يئاسنلا هاورو «قرع تاذ قارعلا لهأل تقو ةي هللا لوسر نآ

 نبا هلاق «ديمح نب حلفأ نع ثيدحلا اذه ركني - هنع هللا يضر - دمحأ ناك :تلق نإف

 . یدع

 تقو ةئ يبنلا نأ رمع نبا نع عفان نع كلام نع - هللا همحر - قازرلا دبع ىور :تلق

 . قرع تاذ قارعلا لهأل

 هنع كلام باحصأ هاورو « كلذ ىلع عباتي مل قازرلا دبع : لوقي ينطقرادلا ناك :تلق نإف

 . قارعلا لهأ تاقيم هيف اوركذي ملو
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 نرق دجن لهألو ةفحجلا ماشلا لهألو

 نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع يجنزلا دلاخ نب ملسم نع «هدنسم» يف رازبلا ىور :تلق

 نب ديعس انربخأ « يعفاشلا هاورو ‹ قرع تاذ قرشملا لهأل ةا هللا لوسر تقو : لاق سابع

 هاور «قرع تاذ قرشملا لهأل تقو ةا هللا لوسر نأ ءاطع ينربخأ جيرج نبا ينربخأ ملاس

 نأل ؛ هلاق اميف نيدلا يقت خيشلا ىلع راكنإلا هجوتي ملف « همامتب ًالسرم هركذف « يعفاشلا

 . هعم باوصلا

 حتفي ملو «قارعلا لهأل قرع تاذ ةه هللا لوسر تقو فيك : تلق نإف : يزارتألا لاقو

 الإ ماشلا حتفت ملو ةفجحلا ماشلا لهأل تقو املثم هنأب باجأ مث ؟ ي4 هللا لوسر دعب الإ قارعلا

 ناك « مالسإلا راد نوكتس قارعلا نأ يحولا قيرطب ملعي ناك دقو « مالسلاو ةالصلا هيلع هدعب

 . كلذك ماشلا نأ ملعي

 نم ثلاثلا وه اذهو « هلبق ام ىلع مالكلا لثم هيف مالكلا :ش ( ةفحجلا ماشلا لهألو ) :م

 نيب ةيرق يهو « كوبت قيرط نم « ماشلاو « برغملاو ‹ رصم لهأ تاقيم يهو « تيقاوملا
 هللا يضر - يوونلا لاقو « اليم نونامثو نانثا ةكم نيبو « اهنيب ةكم نم لامشلاو «برغلا

 : هطسب يف يلازغلا لاقو « لحارم عبرأ : ليقو . لقأ وأ « رثكأ وأ « لحارم ثالث امهنيب :-هنع

 . اخسرف نوسمخ

 لاقيو «لحارم نامث ةنيدملا نيبو اهنيبو « لايمأ ةتس رحبلا نيبو اهنيب : ؛قراشملا» يف لاقو

 ءايلا حتفو « ءاهلا ناكسإب رذ يبأ ةياور يف تطبضو « ةشيعم نزو ىلع ءاهلا رسكب ةعيهم : اهل
 نم داع ةوخإ اوجرخأ قيلامعلا نأل ةفحجلا تيمس اغنإو « حيحصلا لوألاو « ةلعفم نزو ىلع

 اذإ بئذلا مهب فحجأ : مهلوق نم مهلصأتسا يأ « مهفحجأف ليسلا ءاجف « ةعيهم اولزنف برثي

 ال لاخ مسر وهو غبار نم برقلاب عضوم ةفحجلا نأ « ازنكلا» حرش يف تركذ دقو « مهلصأتسا

 . انركذ ام لثم يه لب « كلذك سيلو «غبارلا يه ةفحج : نولوقي ماوعلاو هب نكسي
 الب ءارلا نوكسو « فاقلا حتفب وهو « تيقاوملا نم عبارلا وه اذه :ش ( نرق دجن لهألو ) :م

 ‹ عضوم ءارلا حتفب نرقلا : يرهوجلا لاقو « بلاعشلا نرقو ءلزانملا نرق : هل لاقيو « فالخ

 يفو هيف نيناكم نم هيلع ذوخأم وه : يجورسلا لاق «ينرقلا سيو هنمو « دجن لهأ تاقيم وهو
 .هريغو يضاقلا طلغو ءدارم نطب نرق ىلإ سيوأ ةبسنو «ءارلا كيرحت

 قرتفم حتفلابو « عضوملا ىلع قرشلا لبجلا مسا نوكسلاب وه : ليق « «لامكإلا» يفو
 كسانم» يفو «ةماميلا لمع نم يه : «علاطملا »بحاص لاق < نونلا حتفب دجنو . قرطلا

 «ةكم يقرش نرقو «فئاطلا دجنو « ةماهت دجنو « زاجحلا دجنو ءنميلا دجن تاقيم نرق : «يربطلا

 يفو . نرق موي : هل لاقي « رماع ينب ىلع ناعطلا ةعقو هيف تناكو ءًاليم نوعبرأو نانثا امهنيب
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 . ءالؤهل تيقاوملا هذه مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر تقو اذكه ململي نميلا لهألو

 .اهنم ةليلو موي ىلع ةكم ءاقلت وه : «مامولا»

 عضوم ةزمهلاب ململأ : هل لاقيو تيقاوملا نم سماخلا وه اذهو :ش ( ململي نميلا لهألو ) :م

 یفو اليم نوثالث ةکم نيبو هنيو ةكم بونج وهو «اًضيأ ءارلاب مرمرأ : ديسلا نبا لاقو «ءايلا

 ضعبو ةماهت نم نيهجوتملا تاقيم وهو « ةكم نم نيتليل ىلع ةماهت لابج نم لبج وه : «مامإل»
 . ةماهتو دحن نميلا نأل ؛نميلا

 « ةعقبلاو ناكم لا ليوأت ىلع : تلق « هكرتو هفرص زوجي : - هللا همحر - يوونلا لاقو

 : لوقي مهضعب دشنأو

 ينادملا مرحي ةفيلحلا يذب نميلا ململيو قارعلا قرع

 نيتسساف نرق دجن لهألو اهب تررم نإ ةفحج ماشلاو

 : ةعيرشلا جات هركذ « رخآلاو

 تاققيم اهلك قرع تاذ لب ةفحج ةفيلحلا وذ ململي نرق

 تاق رم يذلا ىلإ يهو قرش برغم ةنيدملاو ةماهت دجن

 «هحرش» يف يزارتألا لاقو

 يقارع قرع تاذ تيقاوملا يف هتلقاممو

 يندم ةفيلحلاوذو ي لناميلململي

 دج لهأل نرق رظن مث يناد يماشلل ةفحجو

 بارخب اوبتاو توملل اودلق يسناب مارحإللهنم

 هلوق «ةروكذملا ةسمخلا تيقاوملا يأ :ش ( ءالؤهل تيقاوملا هذه ةي هللا لوسر تقو اذكه ) :م

 لهأو « دجن لهأو «ماشلا لهأو ءقارعلا لهأو « ةفيلحلا يذ لهأ نم نيروكذملل يأ « ءالؤه :

 هللا يضر - سابع نبا نع سوواط ثيدح نم ملسمو « يراخبلا هاور ام هيف لصألاو « نميلا
 نرق دجن لهألو ةفحجلا ماشلا لهألو « ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل تقو ةي هللا لوسر نأ - امهنع

 ‹ ةرمعلاو جحلا دارأ نمم نهلهأ ريغ نم « نهيلع ىتأ نلو نهل نه« ململي نميلا لهألو «لزانملا

 اغإو «قرع تاذ ركذ هيف سيلو « ةكم نم ةكم لهأ ىتح ًأشنأ ثيح نمف « كلذ نود ناك نمو

 « قرع تاذ قارعلا لهأل تقو ةي هللا لوسر نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح يف اذه ركذ

 . یصقتسم اًمنآ هيف مالکلا رم دقو
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 اذإ يقافآلا مث قافتالاب اهيلع ميدقتلا زوجي هنأل اهنع مارحإلا ريخأت نع عنملا تيقأتلا ةدئافو

 :ش ( اهنع مارحإلا ريخأت نع عنملا ) :م تيقوتلا يف ةخل ة ةزمهلا نوكسب :ش ( تيقأتلا ةدئافو ) : ۴

 لبق مارحإلا مدق اذإ نكل ءاندنع عونممب سيل ميدقتلا نأل ريخأتلاب ديق « تيقاوملا هذه نع يأ

 يف هب حرص اذك « زوجي ال : - هنع هللا يضر - يعفاشلا دنعو « اندنع اًتيسم نوكي جحلا رهشأ

 . عامجإلاب زئاج تيقاوملا هذه ىلع مارحإلا دقت : : تلق . - هللا همحر - « يواحطلا حرش)»

 اندنع لضفألاو « ةرمعالو هل جح الف تيقاوملا هذه لبق مرحأ اذإ : يرهاظلا دواد لاقو
 ميدقتلا هركو سانلاب قفرو «ىلاعت هللا نم ةصخر اهيلإ ريخأتلاو « تيقاوملا هذه نع مارح إلا دقت

 «جاهنملا» يف ركذ يوونلا نأل ؛ ؛ حيحصب سيلو « يعفاشلاو : ليق « قاحسإو دمحأو كلام

 : يعخنلا ميه اربإ لاقو « رهظألا وهو « تاقيملا نم لوق يفو «هلهأ ةريود نم مرحي نأ لضفألا

 هنأ - هنع هللا يضر - يلع نع يبطرقلا لقنو « هتيب نم مرحي نأ جحي مل نمل نوبحتسياوناك

 « هلثم - هنع هللا يضر - رمع نعو « هلهأ ةريود نم امهب مرحينأ ة ةرمعلاو « جحلا مامعإ : لاق

 . يقهيبلا هجرخأ

 سدقملا تيب نم لهأ - هنع هللا يضر - رمع نبا نأ هدانسإب ؛ًأطوملا حرش» يف يبطرقلا لاقو
 ميكحتلا ركش هنأ ركذو «نيمكحلا ماع سدقملا تيب نم رمع نبا مرحأ : ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو
 سدقملا تيب ىلإ ضهن قافتا ريغ نم ىسوم وبأو صاعلا نب ورمع قفتااملف «لدنجلا ةمودب
 نب هللا دبعو « بلاط يبأ نب يلع نأ كلذ ةحص ىلع لديو «ديعسو « كلام هاور « هنم مرحأف

 هللا يضر را نی لا اچو ٠ س ہک نا ا ر ر نيو هني ا رر ر وص

 ناک تافیم نم مجاسلاو السلا هلع همارحإ نأ ارملعو ةا هلا لوسر مارح اودهش دقو

 . ل هللا لوسرل اعابتا سانلا دشأ ناك رمع نباو ٠ مهل ةصخرو هباحصأ ىلع

 ناكو « ماشلا نم - امهنع هللا يضر - سابع نباو « رمع نبا مارحإ ناك : يبطرقلا لاقو

 « دوسألاو ةمقلع مارحإ ناكو « ةيسداقلا نم دوعسم نباو « ةرصبلا نم نيصحلا نب نارمع مارحإ
 ىلع ةفوكلا نم ريبج نب ديعس مارحإو « مهتويب نم - هللا همحر - يبعشلا ديزي نب نمحرلا دبعو

 لاقو «يح نب نسحلاو « يروثلا لوق وهو «-هنع هللا يضر - روصنم نب ديعس هاور « ةلغب

 . ريثك نيعباتلاو « ةباحصلا نم تاقيملا لبق اومرحأ نيذلاو : يضاقلا ليعامسإ

 ىلع مارحإلا يدقت هل زوجي هنأ نأشلا نأل يأ :ش ( قافتالاب اهيلع ميدقتلا زوجي هنأل ) :م
 . هيف مالكلا نآلا رم دقو « فالخ الب تيقاوملا

 «درفملا ىلإ ةبسن ىقبي باوصلا : ليق « تيقاوملا جراخ ناك نم وه :ش ( يقافآلا مث ) :م
 .اهيحاون يهو ضرألاو « ءامسلا نإف «دحاو يقافآلاو « قفألا وهو
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 هلوقل ؛ اندنع دصقي مل وأ ةرمعلاو ‹ جحلا دصق مرحي نأ هيلع ةكم لوخد دصق ىلع اهيلإ ىهتنا

 هذه ميظعتل مارحإلا بوجو نألو .« امرحم الإ تاقيملا دحأ زواجي ال »:مالسلاو ةالصلا هيلع

 . امهريغو ميقملاو رجاتلا هيف يوتسيف ةفيرشلا ةعقبلا

 دصق مرحي نأ هيلع ةكم لوخد دصق ىلع ) :م تيقاوملا هذه ىلإ يأ :ش ( اهيلإ ىهتنا اذإ ) :م

 اذإ مارح إلا ةزواجم هل زوجي - هللا همحر - يعفاشلا دنعو :ش (اندنع دصقي مل وأ ةرمعلا وأ « جحلا

 دنع مارحإلا بجي اإ : - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو : «ةياهنلا» يفو « كسنلا دري مل

 مارح إلا هيلع سيلف لاتقل اهلوخد دار نم امأف ء ةرمعلاو جحلل ةكم لوخد دارأ نم ىلع تاقيملا

 بلط وأ ةراجتلل اهلوخد دارأ نإف « مارحإ ريغب حتفلا موي اهلخد ايب يبنلا نأل ؛ ادحاو ًالوق هدنع

 وأ جحب مرحي نأ هل بحتسي 2 ي هنأ كش ال مرحم ريغ ةكم دصق نم: يوونلل «جاهنملا» يفو

 ةكم لخد نم : كلام لاقو «دايصو « باطحك اهلوخد رركتي نأ الإ بجي : لوق يفو « ةرمع

 نيددرتملا ريغ ىلع مرحي :«رداونلا» يفو « هيلع ءيش الو « ءاسأ دقف ًالهاج وأ ادمعتم مرحم ريغ

 ريخب دحأ اهلخدي ال : - هللا همحر - دمحأ لاق : «ينغملا» يفو « اكسن دري مل نإو « اهلوخد

 . بحتسم مارحإلا نأ ىلع لدي ام هنعو « مارحإ

 ثيدحلا اذهو « ايب يبنلا لوقل يأ :ش (” اًمرحم الإ تاقيملا دحأ زواجب ال : ة4 هلوقل ) :م

 نبا نع ديعس نع نيصح نع برح نب مالسلا دبع انثدح « «هفنصم) يف ةبيش يبأ نبا هاور

 يف يناربطلا هاورو« مارحإب الإ تقولا اوزواجت ال » : لاق ةَ يبنلا نأ - امهنع هللا يضر-سابع

 . (همجعما))

 (امهريغو « ميقملاو ‹ رجاتلا هيف يوتسيف « ةفيرشلا ةعقبلا هذه ميظعتل تل مارحإلا بوجو نألو ) :م

 ‹ هتجاح تلاط وأ « دحأ نم براه وأ « مرحلا يف هل رغ بلط لثم ميقملاو « رجاتلا ريغ يأ :ش

 يكمل او « ىلاعت هللا اهفرش ةكم ميظعت تاقيملا دنع مارحإلا نم دوصقملا نأل ؛ كلذ وحنو

 ام همزلی الف < « اهيلع مودقلا هنم روصتي ملف « « اهل اًعبت هسفن لعج اهلوح ال وأ ٠ اهل ناطيتسالاب

 يف - هللا همحر - ركب وبا لاقو . نصحلا لوح سارحلاك مهنإف « يقافآلا ىلع مودقلا قحب بجي

 ارافك اهيف بلغي ول ىتح بجاو لب « ادب لالح لاتقلا لجأل مارحإ ريغب لوخدلا : («ةضراعلا»

 . عامج الاب اهيف مهلاتق بجي

 هلعأو ء(۲/١٠۲) دئاوزلا عمجم فيصخ هيفو « اعوفرم سابع نبا ثيدح نم يناربطلاو ةبيش يبأ ا نبا (۱)

 هجرخأ اذكو ‹ فوقوم هنكل « حيحص دانسإب سابع نبا نع ء(۸/۲١١) يعفاشلا هجرخأو « فيصخب

 نم ةبيش يبآ نبا كلذكو « ميلس يبأ نب ثيل هيف : تلق « اًضيأ اًفوقوم سابع نبا نع رخآ هجو نم قاحسإ

 .ٹلاث هجو
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 باجيإ يفو « ةكم هلوخد رثكي هنأل ؛ هتجاحل مارحإ ريغب ةكم لخدي نأ هل تاقيملا لخاد ناك نمو

 ريغب اهلوخد مث « اهنم جورخلا مهل حابي ثيح « ةكم لهأك اوراصف نيب جرح ةرم لك يف مارحإلا
 مارحإلا مدق نإف « جرح الف اًنايحأ ققحتي هنأل ؛ كسنلا ءادأ دصق اذإ ام فالخب مهتجاحل مارحإ

 نأ اهمامتإو [ةرقبلا ]۱۹١ 4 هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو :  ىلاعت هلوقل ؛ زاج تيقاوملا هذه ىلع

 . امهنع هللا يضر - دوعسم نباو « يلع هلاق اذك « هله ةريود نم امهب مرحي

 ةكم لخدي نأ هل ) :م ةكمو تاقيملا نيب هنطو ناك نمو يأ :ش ( تاقيملا لخاد ناك نمو ) :م

 ةرم لك يف مارحإلا باجيإ يفو « ةكم هلوخد رثكي هنأل ) :م هتجاح لجأل يأ :ش ( هتجاحل مارحإ ريغب

 اهنم جورخلا مهل حابي ثيح ةكم لهأك اوراصف ) :م عرش عوفدم جرحلاو « رهاظ يأ :ش ( نيب جرح
 ةالصلا هيلع هنأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يور :ش ( مهتجاحل مارحإ ريغب اهلوخد مث
 هنأ لدف « تاقيملا نوزواجي ال مهنأ رهاظلاو «مارحإ ريغب اهولخدي نأ نيباطحلل صخر مالسلاو

 . تاقيملا لخاد ناک نم

 مارحإ الب هلوخد زوجي ال ثيح « ةرمعلاو جحلا يأ :ش ( كسنلا ءادأ دصق اذإ ام فالخب ) :م

 نم دصق نأل يأ :ش ( اًنايحأ ققحتي هنأل ) :م تاقيملا نع جرخ نإ مارح إلاب تاقيملا ةزواجم الو

 هدصق فالخب ذعنيح :ش (جرح الف ) :م نايحألا ضعب يف ققحتم كسنلا نأ تاقيملا لخاد ناك

 . جرح مارحإلا باجيإ يفو « رثكي هنإف « اهوحنو ةجاحو شيشحبو بطحب سيل كلذو « ريغ

 عامجإ اذهو :ش (زاج ) :م ةروكذملا تيقاوملا يأ :ش ( تيقاوملا هذه ىلع مارحإلا مدق نإف ) :م

 :م (هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو # : ىلاعت هلوقل ) :م هل جح الو هزوجي هنإف «يرهاظلا دوادل اًقالخ

 هلاق اذك ءهلهأ ةريود نم ) :م ةرمعلاو جحلاب يأ :ش ( امهب مرحي نأ اهمامتإو :ش ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا)

 يف مکاحل ا هاور - هنع هللا يضر - يلع ثيدح :ش ( " امهنع هللا يضر - دوعسم نباو « يلع

 دبع نع «ةرم نب ورمع نع « ةبعش انثدح « سايإ يبأ نب مدآ ثيدح نم ربتعملا يف « «كردتسملا»

 : - لجو زع - هللا لوق نع - هنع هللا يضر - يلع لئس : لاق « يدارملا ةملس يب نب هللا

 : لاقو ‹ كلهأ ةريود نم مرحت نأ : لاق « ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا) € هلل ةرمعلاو جحلا اوتو

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح

 اعوفرم - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم يورو : لاقو « «هننس» يف يقهيبلا هاورو

 نع كلذ يور : يزارتألا لاقو . بيرغ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا ثيدحو « رظن هيفو

 يف لاق « هجيرخت لاح نيبي ملو « -مهنع هللا يضر - دوعسم نباو سابع نباو « يلع

 ةلباقب ريغصتلا ظفلب انه اه رادلا ركذ نإ : لوقيام اريثك -هللا همحر - يخيش ناك : ةياهنلآ»

 اقوقوم هركذف يلع لثس : لاق ةملس نب هللا دبع قيرط نم ۲۷١( /۲) مکاحلا هجرخأف : يلع ثيدح امأ (۱)

 .هدجأ ملف :دوعسم نبا ثيدح امأو .اعوفرم ةريره يبأ نع يور :لاقو ‹ يقهيبلا هجرخأو )۹ )٥/
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 يبأ نعو « رفوأ هل ميظعتلاو « رثكأ هيف ةقشملاو « هب رسفم جحا مامتإ نأل ؛ اهيلع ميدقتلا لضفألاو

 لخاد ناک نمو .روظحم يف عقي ال نأ هسفن كلمي ناك اذإ لضفأ نوكي امنإ - هللا همحر - ةفينح

 هلهأ ةريود نم همارحإ زوجي هنأل مرحلا نيبو تيقاوملا نيب يذلا لحل ا هانعم ‹ لحلا هتقوف تاقيملا

 . رغصي تويبلا نم هريغو « مظعي هللا تيب نأ ينعي « ىلاعت هللا تيب ميظعت

 نم مارحإلا : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو :ش (رفوأ هل ميظعتلاو « رثكأ هيف ةقشملاو « هب رسفم

 ‹ ينزملا رايتخا وهو «دمحأو ¢ كلام لاق هبو ءادألا نم هدنع مارحإلا نأل ؛ لضفألا وه تاقيما

 نعو « رهظألا وهو : «زيجولا حرش» يفو « انلوقك - هنع هللا يضر - يعفاشلا نعو «يطيوبلاو

 دجسملا ىلإ ىصقألا دجسملا نم مرحأ نم» : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ايي يبنلا جوز ةملس مأ

 تناك نإو » : ةياور يفو « ةنجلا هل تبجوو « رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ةرمع وأ جحب مارحلا

 . ینطقرادلاو < ةجام نباو «دمحأو «دواد وبأ هاور « رحبلا دبز نم رثكأ

 . ؟هلاح ام :تلق نإف

 ىلإ ةعراسم هيف نأل ةجح ناك هلاجر يف ملكتي ملو < اًتيدح جرخأ اذإ دواد وبأ :تلق

 .ةعاطلا

 يذلا يأ :ش ( ناك اذإ لضفأ ) :م ميدقتلا يأ :ش ( نوكي امنإ -هللا همحر - ةفينح يبأ نعو ) :م

 يفو « مارحإلا تاروظحسم نم :ش ( روظحم يف عقي ال نأ هسفن كلمي ):م تيقاوملا لبق مرحي

 ضعب نعو « هسفن كلم اذإ لضفأ وهف اهيلع مارحإلا مدق املكو : انباحصأ لاق : « ىبتجلملا»

 . ادحاو ًالوق هدنع ميدقتلا بحتسي : يعفاشلا باحصأ

 . ؟تاقيملا نم مرحأ ةا يبنلاو « لضفأ ميدقتلا نوكي فيك :تلق نإف

م باكترا هسفن ىلع نمأي ال نمل زاوحلا نايبل كلذ ناك :تلق
 ىلع هتقفشو «مارحإلا روظح

 . ءافعضلا

 :م : هلوقب هرسف دقو « لحلا همارحإ عضوم يأ :ش ( لحلا هتقوف تاقيملا لخاد ناك نمو ) :م

 هاعدا امل ليلد اذهو :ش (هلهأ ةريود نم همارحإ زوجي هنأل ؛ مرحلا نيبو تيقاوملا نيب يذلا لحل ا هانعم)

 ناك ول نأ «لحلا قلطم ال مرحلا نيبو ‹ تيقاوملا نيب يذلا لحلا هب دارملا ينعي «لحلا ىنعم يف

 هل زاج ثیحو «هلهآ ةريود نم مرحي نأ هل زاج الو «يقافآلاك وه ريصي ذئنيحف « قلطملا هدارم

 له نم ناك اذإ هلاثمو «لصأ نم ءاش عضاوملا يأ نم زاج هلهأ ةريود نم مرحي نأ هل زاج كلذ

 زوجيو « هلزنم نم همارحإ نوكي نأ لضفألاف « صيلخ وأ نافسع وأ « ةلخن وأ « رماع ينب ناتسب

 يف هلشمو « تيقاوملا ىلإ هلزنم لبق وه يذلا لحلا ركذل ىنعم الو « مرحلا ىلإ هريخأت اندنع
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 ؛ لحلا ةرمعلا يفو « مرحلا جحلا يف هتقوف ةكمب ناك نمو . دحاو ناكم مرحلا ىلإ تاقيلا ءارو امو

 فوج نم جحلاب اومرحي نأ - مهنع هللا يضر - هباحصأ رم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل

 جحلا ءادأ نألو لحلا يف وهو « ميعنتلا نم اهرمعي نأ - امهنع هللا يضر - ةشئاع اخأ رمأو ةكم

 . ضرألا رخآ ىلإ تيقاوملا
 جحلا يف هتاقيمف رماع ينب ناتسب لهأك تاقيملا لخاد ناك نم : “عئادبلا»و ٠ ؛طيحملا» يفو

 اذإ يكملاو « ناتسبلا يف لح اذإ يقافآلا اذكو «لضفأ هراد نمو « مرحلا ىلإ هراد نم ةرمعلاو
 .ناتسبلا لهأ مكح همكح نوكي مرحلا نم هيلإ جرخأ

 يف باطتحالاو دايطصالا لح ليلدب هقح يف :ش (دحاو ناكم مرحلا ىلإ تاقيملا ءارو امو ) :م

 :م همارحإ عضومف يأ :ش (هتقوف ) : :م ةكمب هنطو ناك نمو يأ :ش ش ( ةكمب ناک نمو ) :م نكامألا هذه

 يأ :ش ( ةرمعلا يفو ) :م هنم مرحي ينعي :ش ( مرحلا ) :م جحلا يف يف هدصق يف ينعي : :ش ( جحا يف )

 هللا يضر - هباحصأ رمأ مالسلا ةالصلا هيلع هنأل ) : :م مرحلا جراخ يأ : :ش ( لل : م ةرمعلا دصق يف

 رباج نع ريبزلا يبأ نع ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه: :ش ( ةكم فوج نم جحل اب اومرحي نأ - مهنع

 هركذو « حطبألا نم انللهأف : لاق «ىنم ىلإ انهجوت اذإ مرحن نأ اَ هللا لوسر انرمأ : لاق
 . ءاحطبلا نم انللهأ : رباج نع : ريبزلا وبأ لاقو : لاقف « اًقيلعت يراخبلا

 اخأ ةا يبنلا رمأو يأ :ش (  يعنتلا نم اهرمعي نأ - امهنع هللا يضر - ةشئاع اخأ رمأو ) :م
 «يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذهو « - مهنع هللا يضر - ركب يبأ نب نمحرلا دبع وه ةشئاع
 « ةجحلا يذل نيقفاوم ةي هللا لوسر عم انجرخ : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ملسمو
 نمحرلا دبع ةه هللا لوسر ينعي رمأ ردصلا ةليل ناك املف : تلاق نأ ىلإ ةفيلحلا يذب ناك املف
 اهترمع هللا ىضقف تيبلاب تفاطف ءاهترمع ناكم ةرمعب تلهأف « ميعنتلا ىلإ اهب بهذف
 .اهتجحو

 - ةشئاع دجسم دنع ةكم نم بيرق عضوم وهو :ش ( لحلا يف ) :م ميعنتلا يآ :ش (وهو ) :م
 : هل لاقي لبج هلامش نعو « ميعن هل لاقي ًالبج هني نع نأل ؛ اًمیعنت يمسو « - اهنع هللا يضر
 . معان

 ينعي ةفرع يف هؤادأ ه هركي ةكم نم جحلل مرحملا ينعي ر :ش ( ةفرع يف جحلا ءادأ نألو ) :م

 ر هغر ۰ هلوق : يزارلا لاق ۰ للا رف ةغرع نأ لاخطاو يا :ش ( للا يف يهو ) م هفوقوب

 « «فاشكلا» يف اذك « عرداذإ عمجب يمس « تافرع فقوملا مسا نأل ؛ رظن هيفو « لحلا يف

 نم اولهأ مهنأ «ديعس يبأو ءرباج ثيدح نم ملسم هجرحأ :امهدحأ ءنيثيدح نم قفلم وه : تلق )١(

 نمحرلا دبع اي :يراخبللو . ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم :امهيناو «رمألاب حيرصت هيف سيلو ءءاحطبلا
 . ميعنتلا نم اهرمعأف « كتخأب بهذا

1 



 ‹ مرحلا يف ةرمعلا ءادآو « هرفس عون ققحتيل مرحلا نم مارحإلا نوكيف لحل ا يف يهو « ةفرع يف

 . ملعأ هللاو «هب رثألا دورول لضفأ ميعنتلا نأ الإ ء اذهل لحلا نم مارحإلا نوكيف

 . ىهتنا «مويلا ال فقوملا وهف لحلا يف يذلاو « ةجحلا يذ نم عساتلا مويلا مسا ةفرعو

 . فقوملا مسا نأل ؛ - هللا همحر - يرشخمزلا مالكب رتغا هنأل ؛ دراوب سيل هرظن :تلق

 تافرع هيلع قلطي هنإف كلذك سيلو ‹فقوملا ىلع هقالطإ زوجي ال ادرفم ةفرع قالطإ نأ « خلإ

 ةجراخ اهنأل ؛ مهفاف اًضيأ ةفرع : اهل لاقي فقوملل ملع تافرع : «برغملا بحاص» لاق « اًضيأ

 . مرحلا دح نع

 ةرمعلا ءادأو ) :م هرفس نع ةرابع جحا نأل :ش ( هرفس عون ققحتيل مرحلا نم مارحإلا نوكيف ) :م

 اذه :ش ( لضفأ ميعنتلا نأ الإ ) :م هرفس عون ققحتيل :ش ( اذهل لحلا نم مارحإلا نوكيضف مرحلا يف

 مرحي نأ هل زوجيو ‹لحلا ةرمعلا يف يكمل ا مارحإ نأ ينعي « لحلا ةرمعلا يفو : هلوق نم ةراشإ

 يذلا ربخلا وهو :ش ( رثألا دورول ) :م لضفأ ميعنتلا نم همارحإ نأ الإ «لحلا نم ءاش ثيح نم

 . ميعنتلا نم مارحإلاب يأ :ش ( هب ):م ىضم



 مارحإلا باب
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ال لضفأ لسغلاو ‹ اضوت وأ « لستسغا مارحإإلا دارأ اذإو : لاق

 ضئاحلا هب رمؤت ىتح ‹ فيظنتلل هنأ الإ همارحإل لستغا

 ( مارحإللا باب ) :م

 نأ نايب يف عرش تيقاوملا ركذ نم غرفاملو « مارحإلا ةفص نايب يف باب اذه : يأ :ش

 امك «كتهت ال ةمرح يف لخد اذإ لجرلا مرحأ نم ردصم مارحإلاو « اهدنع لعفي فيك مارحإلا

 هذه ءادأل هسفن ىلع تاحابملا مرحي نأ : ءاهقفلا فرع يفو «ءاتشلا يف لخد اذإ ىتشأ : لوقت

 موصلاك كلذ اهل سيل ام اهنمو «جحلاو ةالصلاك ليلحتو رحت اهل ام تادابعلا نم نإف « ةداأبعلا

 كرتو « بيطتلا كرتو « طيخملا ريغ سبلك لقحلا هيلإ يدتهي ال ام رومألا نم هيفو « ةاكزلاو
 يف تام هنأ ىلإ ةراشإلا نأكو « تاومألاب هبشت اهلك يهو « ةدودعملا تايصحلا يمرو <« ةفاظنلا

 ۰ . هللا لیبس

 اذإ يأ «رابكلا يخياشم نم هتعمس امك حاتفتسالل هيف واولا :ش ( مارحإلا دارأ اذإو : لاق ) :م

 :ش ( همارحإل لستغا اب يبنلا نأ يور ال لضفأ لسغلاو « اضوت وأ لستغا ) :م جحلا دصق نم دارأ
 نب ديز نب ةجراخ نع دانزلا ىبأ نع «ىندملا بوقعي نب هللا دبع نع « يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه

 نسح ثيدح : لاق « لستغاو هلالهال هوحن ةي ىبنلا ىأر هنأ تباث نب دیز هيأ نع تباث

 لستغا : امهظفلو « «هننس» يف ينطقرادلاو « «همجعم» يف يناربطلا هجرخأو "بیرغ
 ثیداحأ اهلك نکلو < مارحإلا دارأ نم لسغ يف ثيداحأ انه يزارتألا ركذ دقو « همارحال
 . قباطملا وه يذمرتلا نع هانيور يذلاو ٠ باتكلا نتم قباطي ثيدح هنم سيلو « لوقلا

 ريغ هنأ ىلإ راشأو « ندبلا فيظنت ةدايزل لاستغالا اذه نأ الإ يأ :ش ( فيظنتلل هنأ الإ ) :م

 بجي مدلا نأ ةنيدملا لهأ ضعب نع لقنو « هدنع بجاو هنإف «يرهاظلا دوادل اًقالخ بجاو

 لسغلا اذه نأ ىلع روهمجلاو « هركذت اذإ لستغي اًبسان هكرت اذإ : يرصبلا نسحلا نعو «هكرتب

 هيبأ نع ديز نب ةجراخ نع هيبأ نع دانزلا يبأ نبا نع يندملا بوقعي نب هللا دبع نع 1۸۳۸] يذمرتلا هاور (1)

 دبعو لاحلا لوهجم وهو بوقعي نب هللا دبع هيف: تلق بيرغ نس ثيدح يذمرتلا لاق ءاعوفرم . . . . .
 . دادب مدق ال هظفح ريغت هنأ الإ اًقودص ناك نإو وهو دانزلا يبأ نبا نمحرلا

 نع دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع ينثدح نيكسم نب ىسوم نب دمحم نع ۲١١( /۲) «ننسلا» يف ينطقرادلا هاور (۲)

 قرسي ناک : نابح نبا لاقو ریکانم هدنع : يراخبلا هيف لاق « كلاه اذه ىسوم نب دمحمو «هب . . . . هيبأ

 ينطقرادلا همهتاو «هيلع تركنأ ءايشأ ىور : يدع نبا لاقو تاعوضوملا تاقثلا نع يوريو ثيدحلا

 .عضولاب
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 نأل ؛ لضفأ لسغلا نكل « نيديعلاو ةعمحجلا يف امك هماقم ءوضولا موقيف اهنع اًضرف عقي مل نإو

 وأ ‹ نيديدج نيبوث سبلو : لاق . هراتخا مالسلا وا ةالصلا هيلع هنألو ؛متأ هيف ةفاظنلا ىنعم

 ءادرو ارازإ نيليسغ

 نع اهجرخي ال رهطلا لبق اهلاستغا نأل ؛ ضئاحلا نع يأ :ش ( اهنع اًضرف عقي مل نإو ) :م

 :م ءاسفنلا اذكو « تاقيملاو مارحإلا ةمرحو [ندبلا] فيظنتلو « ةحئارلا عطقل وه انإو « ثدحلا

 ‹ةعمجلا يف امك ) :م ةيلضفألا قح يف ال ةنسلا ةماقإ قح يف يأ :ش ( هماقم ءوضولا موقيف)

 الو ةفاظنلا معتف « ندبلا لمشي هنأل :ش ( متأ هيف ةفاظنلا ىنعم نأل ؛ لضفأ لسغلا نكل « نيديعلاو

 - يعفاشلا لاقو «دمحأو « كلام لاق هبو « نيديعلاو ةعمجلاك] ءاملا نع زجعلا دنع مميتلا ربتعي

 لبق لستغي نأ ةنسلا : «هقفلا عماوج» يفو « [ءاملا نع زجعلا دنع مميتلا سيل : - هنع هللا يضر

 . ةعمجلاك مارحإلل لسغلا لضف لني مل ًاضوت مث هدعب ثدحأ نإف « همارحإ

 ثیدح يف رم امك ‹ لسخلا راتخا اب يبنلا نأل يأ :ش ( هراتخا مالسلاو ةالصلا هيلع هنألو ) :م

 يبنلا نأ -اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح نم «طسوألا همجعم» يف يناربطلا ىورو « يذمرتلا

 . مرحي نأ ديري نيح لستغا ةكم ىلإ جرح اذإ ناك ةا

 وبأ خيشلا لاقو « نيليسغ نيبوث سبلو : يأ :ش ( نیلیسغ و نیدیدج نیبوث سبلو : لاق ) :م

 ضعب نع يور هنأل ؛ نيليسغ وأ نيديدج ركذ امنإ : « يواحطلا رصتخمل هحرش» ىف يزارلا ركب

 مارحإلا دنع ديدجلا سبل ةهارك فلسلا

 امهالك :ش ( ءادرو ارازإ ) :م نيليسغ نيقيتع انوکي نيديدج دجي مل اذإ هنأ انه موهفملا :تلق

 ريغ وأ ًاطيخم سوبلملا نوكي نأ نم معأ - نيبوث سبل - : هلوق يف نأل ؛ زييمتلا ىلع نابوصنم
 نم عونم مرحملا نأل ؛ طيخم ريغ نوكي نأ سبللا نم دارملا نأب « ءادر وأ ارازإ : هلوقو . طيخم

 نم رازإلاو « هب یدرتی رخآ اًبوٹو « هطسو يف رازإلاک ابو سہلی ریدقت ىلإ ینعملا عجريو « هسبل

 . ةنيزلا نم طيخملا سبل نأل ؛ طيخملا سبل هل سيل اذهلو « نفكلاب رتتسي تيم اك ءادرلاو ةرتسلا

 ‹ اًقوشكم نيألا هفتك ىقبيو «رسيألا هفتك ىلع هيقليو هنيي تحت هلخدي هنأ ءادترالا ةئيهو

 ىلع ءادرلا دقعي الو ‹ هسفن ىلع لبحب هرازإ دشي الو هکسي الو لالحب هللحی الو هرزی الو

 - يعفاشلا بهذم وهو : ينطقرادلا لاقو . هيلع ءىش الو اًئيسم نوكي كلذ لعف ولو «هقتاع

 لوق وهو « هرزي مل اذإ ناسليطلاب سأب الو « ةيدغلا هيلع : كلام دنعو « اًضيأ - هنع هللا يضر
 . هرز نِإو « هب ساب ال : یلیل يبأ نبا لاقو « - امهنع هللا يضر - رمع نبا

 هیوریمع نب دمحم انث يطساولا راسمسلا دمحم نب ىسيع انثدح : يناربطلا لاق . ينا ل ! يعليزلا هازع (1)

 ناورم نب كلملا دبع نع ناسح يبأ نب حلاص نع سايإ نب دلاح انث يفنحلا ديجملا دبع نب هللا دبع انث يورهلا

 . كورتم وهو سايإ نب دلاخ هيفو . ًاعوفرم . . . . ةشئاع نع
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 نم دبالو ‹طيخملا سبل نع عونمت هنألو ؛ همارحإ دنع ىدتراو ‹ رزتا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 .ةراهطلا ىلإ برقأ هنأل ؛لضفأ ديدحلاو « هانيع اميف كلذو ءدربلا و « رحلا عفدو « ةروعلا رتس

 . هل ناک نإ اًبيط سمو :لاق

 نعو ‹ طيخمب سيل هنأل ؛ - امهنع هللا يضر - سابع نبا لوق وهو : « عئادبلا» يفو

 روصنم نبا هركذ « هافق ىلع هدقعيو هبوثب مرحملا خسوتي نأ اًسأب ىري ال ناك هنأ ةبتع نب مكحلا
 رصن يبأ نعو « هريغو رازإلاك يلوتملاو يلازغلاو نيمرحلا مامإ هحابأ بيسملا نبا لوق وهو «هنع
 ذاش وه : يوونلا لاقو « رذنملا نباو « روث وبأ لاق هبو «هيلع ءيش الو هركي هنأ ركن يقارعلا

 دقع دق اًمرحم مالسلاو ةالصلا هيلع ىأرو « هفالخ ىلع ةمئألا نأل ؛ هب ربتعم الو « دودرم

 يف لاقو هرازإ ةياور يف رزتي نإ : لاقو « ةيدفلاب هرمأي مل نكل «كليو لبحلا عزنا : لاقف «هبوث
 . اهدقعيالو « اهب لمتشي هتمامعب مرحتي نأ سأب الو : «عئادبلا»و «« طوسبملا»

 ةزمهلاب رزتا ةي يبنلا نأل يأ :ش ( همارحإ دنع ىدتراو « رزتا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ) :م

 سبل ينعي ديدشتلاب رزتا :«برغملا» يف لاقو «نيتزمهب رزتئا هلصأ نأل « رازتالا نم لعتفا

 نبا نع « بيرك نع «هحيحص» يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو <« ءادرلا هفتك ىلع ىقلأو «رازإلا
 هرازإ سبلو ‹ نهداو لجرت امدعب ةنيدملا نم ايب يبنلا قلطنا : لاق « - مهنع هللا يضر - سابع

 . هلوطب ثيدحلا . . . هباحصأو وه هءادرو

 رحلا عفدو ةروعلا رتس نم دبالو « طيخملا سبل نع عونم ) :م مرحملا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 :م ءادرلاو رازإلا هب دارأ :ش ( هانيع اميف ) :م دربلاو رحلا عفدو ةروعلا رتس يأ :ش ( كلذو دربلاو

 نوكي نأ بحتسيو ءاوس قلخلاو ديدحلا نفكلا ىفو :ش ( ةراهطلا ىلإ برقأ هنأل لضفأ ديدحلاو)

 اوسبلا» : لاق ال هللا لوسر نأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدحل « نيضيبأ ءادرلاو رازإلا

 نب ةرمس ثيدح نم يذمرتلا هجرخأو « مكاتوم اهيف اونفكو « مكبايث ريخ نم اهنإف «ضايبلا مكبايث نم
 اونفكو « بيطأو رهطأ هنإف ضايبلا اوسبلا» : ك هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا ىضر - بدنج

 . ےیحص ٹیدح : لاقو « مکاتوم اھبف

 الو سرولاو رفصعلاو نارفعزلاب ًاغوبصم نكي مل اذإ دربلاو « رحلا سبلي : «طوسبملا» يفو

 : «مئادبلا» يفو «يورملاو « يورعلادربلاو « رجلا سبلي : « لمكألا ةنازخ» يفو « اًطيخم

 . هب ةروعلا رتس لوصحل زاج دحاو بوث ىلع رصتقا نإو « يندعلاك نولملا دربلاو «٠ فوصلاو

 نإ هریغ نم بلطي ال هنأب رعشت هترابعو « هدجو نإ يأ :ش ( هل ناک نإ اًبيط سمو : لاق ) :م
 نم ملعلا لهأ روهمج بهذم مارحإإلا دنع بيطلا بابحتساو « كلذ نم ءيش هدنع نكي مل

 هلاجرو ًاعوفرم سابع نبا نع ريبح نب ديعس نع ميثخ نب نامشع نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرخأ : نسح ()
 . ةشئاعو رمع نباو ةرمس نع بابلا يفو : يذمرتلا لاق قودص هنإف هللا دبعالإ تاقث مهلك
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 ‹ كلام لوق وهو « مارحإلا دعب هنيع ىقبت اب بيطت اذإ هركي هنأ : - هللا همحر - دمحم نعو

 - ةشئاع ثيدح روهشملا هجوو « مارحإلا دعب بيطلاب عفتنم هنأل ؛ - هللا امهمحر - يعفاشلاو

 ؛ مرحي نأ لبق همارحإل مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر بيطأ تنك :تلاق - اهنع هللا يضر

 هنأل ؛ بوثلا فالخب هب هلاصتال هل عباتلاك يقابلاو « مارحإلا دعب بيطتلا دنع هنع عونمملا نألو

 نباو «صاقو يبأ نب دعس مهنم «ثيدحلا لهأو « ملعلا لهأو « ءاهقفلا فلخلاو فلسلا

 ‹ ةيواعمو « رفعج نب هللا دبعو « بزاع نب ءاربلاو « ريبزلا نباو ‹«يردخلا ديعس وبأو ‹ سابع

 ‹ جيرج نباو « ميهاربإو « مساقلاو « ةورعو « ةيفنحلا نب دمحمو « ةبيبح مأو « ةشئاعو

 ءدمحأو « ىعفاشلاو « - هللا همحر - فسوي وبأو - هللا همحر - ةفينح وبأو « يبعشلاو

 « كلامو « يرهزلاو « ءاطع ههركو « يباطخل او « هباحصأو « دوادو « رذنملا نباو ٠ قاحسإو

 . كسملاو « ةيلاغلاك مارحإللا دعب هنيع ىقبت اميف « رفزو « نسحلا نب دمحمو

 لعفاذإ هيلع ءىش ال : «يربولا» يفو « رفزو -هللا همحر - دمحم دنع مدلا هب بجيو

 هيف يوتسيو « یقبت ال امو هنیع یقبت ام نیب قرف ال : بهذملا رهاظ يفو « اًعيمج مهلوق يف كلذ
 روفاكلاو ةريرزلاو نابلا نم بيطلا فانصأ بيطتيو « ربنعلاو دوعلاب رخبتي اذكو « ةأرملاو لجرلا

 نهدیاذکو ‹شوجنزرملاو نيرسنلاو ناحيرلاو « يوونلا امهركذ « سرولاو نارفعزلاو لدنصلاو

 . جسفنبلاو « درولاو « نابلا نهدك ةبيطلا ناهدألاب

 :ش (مارحإلا دعب هنيع ىقبت امم بيطت اذإ هركي ) :م بيطلا سم نع يآ :ش ( هنأ دمحم نعو ) :م

 عنم كلام نعو ءادتبالا مكح ءاقبلل نأل ؛كلذ نم عونم وهو :ش ( مارحإلا دعب بيطلاب عفتنم

 . اًقلطم بيطلا

 تنك :تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح ) :م انباحصأ نع يأ :ش ( روهشملا هجوو ) :م

 قرفم يف بيطلا ضيبو رظنأ ينأك » : ظفل يفو « :ش ( مرحب نأ لبق همارحإل ب هللا لوسر بيطأ
 ۰ . ۲ مرحم وهو اي هللا لوسر

 :م ءادتبا ينعي :ش ( مارحإلا دعب بيطتلا دنع ) :م بيطل | نم يأ :ش ( هنع عونعملا نألو ) :م

 :م مودعملا ةلزنمب نوكيف «عباتلل مكح الو :ش ( هب هلاصتال هل عباتلاك ) :م هرثأ يف :ش (يقابلاو)

 ثيح «مارحإلا كلذ ىلع يقبو مارحإلا لبق اًبوث سبل اذإ ام فالخب ينعي :ش (بوثلا فالخب)

 بيطتي ال فلح اذإ اذه نمو « هندب نع يأ :ش ( هنع نيابم هنأل ) :م اًعبت لعجي مل هنأل هنع عني

 . ثنح هسبل ىلع مادف بوثلا اذه سبلي ال فلح اذإو «ثنحي ال هدسجب ناک بیط ىلع مادف

 . «بيطلا رثأ يقبو لستغا مث بيطت نم باب» يف يراخبلا هاور (1)
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 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ - هنع هللا يضر - رباج ىور امل نیتعكر ىلصو : لاق . هنع نیابم

 هلبقتو يل هرسيف « جحلا ديرأ ينإ مهللا » : لاقو : لاق . همارحإ دنع نيتعكر ةفيلحلا يذب ىلص

 نب ىلعي نب ناوفص ىلإ هدانسإب يواحطلا هاور اب -هللا همحر - دمحم لدتسا :تلق نإف

 ‹ هسأرو « هتيحل رفصي وهو ةبج هيلعو ةنارعحج اب الاب يبنلا ىتأ الجر نأ هدج نع هيبأ نع ةيمأ

 ؛ ةرفصلا كنع لسغاو « ةبجلا كنع عزنا » : لاقف « ىرت امك انأو تمرحأ ينإ هللا لوسر اي :لاقف

 . اضيأ دمحا هاورو

حلا نب رمع نأ ملسأ نع عفان نع «ًاطوملا» يف كلام هاور ام اًسضيأ دمحأ لدتساو
 _ ن اط

 ريمأ اي ىنم : ةيواعم لاقف « «بيطلا اذه حير نمم : لاقف « بيط حير دجو - هنع هللا يضر

 - رمع لاقف « نينمؤملا ريمأ اي ينتبيط ةبيبح مأ نإ : ةيواعم لاقف ‹ يرمعل كنم : لاقف .نينمؤملا

 . هلسختلف عجرتلف كيلع تمزع : - هنع هللا يضر

 نعو « مارحإلل ال لجرلل هوركم وهو اقولخ ناك بيطلا نأ ىلعي ثيدح نع باوج لا :تلق

 هركي : «ةريخذلا» يفو « مارحإلا دعب هلعف هنأ لصاحلا مه ول اًعطق لسخلاب هرمأ هنأ ةيواعم ثيدح

 دنع هركي الو « كلام دنع هيلع ءيش الو « ةبيطلا رامشلاو « بيطلاو « ناحيرلا مش مرحىملل

 . هنع هللا يضر- يعفاشلا

 تاقوألا ريغ يف يأ :ش ( نيتعكر ىلصو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يآ :ش ( لاق) م

 سیلو ٠ يرودقلا نتم يف اذكو « عراضملا ظفلب نيتحكر يلصيو : خسنلا ضعب يفو «ةهوركللا

 . يلصي نأ بحتسي : ةياورلا يفو لاق : ظفل خسنلا ضعب يف

 يذب ىلص ةي يبنلا نآ رباج ىور امل ) :م ةيحتلاك ةبوتكم ا هئزجتو ةنس هذه : «يجورسلا» يفو

 ريغب رباج ثيدح يف يذلاو «حصت مل رباج ىلإ ثيدحلا اذه ةبسن :ش ( همارحإ دنع نيتعكر ةفيلحلا

 اددع رکذي ملو ةفيلحلا يذ دجسم يف ىلص هنآ لیوط ثیدح يف رباج هاور ام ىلع ددع نییعت
 

 ىلص املف اجاح ةا هللا لوسر حرخ : لاق سابع نبا نع ریبج نب دیعس نع دواد وبأ یور معن

 .  يدجحلا ... هسلجم يف بجو نیتعکر ةفيلحلا يذب هدجسم يف

 لاقو : لمكألا لاقو « جحلا ديري يذلا :ش ( لاقو ) م : يرودقلا لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 «رباج ثيدحب هقحلأو : لوألا لاق « « ركذي مل خسنلا ضعب يف : (ةياهنلا» يفو « جحلا ديري يذلا

 يف تبشملا وه هنأل ؛ لوألا حيحصلاو ةا يبنلا يأ : لاقو « ةفيلحلا يذب ةي يبنلا ىلص يأ

 ةذتاسألا ىلع ةءورقملا بتكلا

ل يأ :ش ( اهءادأ نأل ؛ ينم هلبقتو يل هرسيف جحلا دير ينإ مهللا ) :م
 وهو ء ةدابعلا هذه نأ

 هیفو هب . . سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يزوجلا فيصحخ نع قاحسإ نبا نع ٠۰ ۰ ]دواد وبا هاور (۱)

 فيعض وهو فيصخو هنعنع دقو قاحسإ نبا
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 « ريسيتلا لأسيف ةداع ةقشملا نع ىرعي الف  ةنيابتم نكامأو ء ةقرفتم ةنمزأ يف اهءادأ نأل ؛ « ينم
 يبلي مث : لاق . رسيتم ةداع اهءادأو « ةريسي اهتدم نأل ؛ ءاعدلا اذه لثم ركذي مل ةالصلا يفو
 توتسا امدعب یبل نإو . هتالص ربد يف ىبل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور امل هتالص بيقع
 ةدابع هنأل ؛ جحا هتيبلتب يوني جحلاب ادرفم ناك نإو . انيور امل لضفأ لوألا نكلو « زاج هتلحار هب

 ىرعي الف ةنيابتم نكامأو ةقرفتم ةنمزأ يف ) :م لاعفأب لصحت ةميظع ةدابع هنأل ؛ ريسيتلا لاؤسل ليلعت
 «ريسيتلا بلط بحتساف ةقاش لاعفأب لصحت ةميظع ةدابع هنأل :ش ( ريسيتلا لأسيف ةداع ةقشملا نع
 ىلاعت هللا نم ليهستلاو

 يفو : :ش ( رسيتم ةداع اهءادأو ةريسي اهتدم نأل ؛ ءاعدلا اذه لشم ركذي ملة ةالصلا يفو ) :م
 مهللا : لوقي نأ بجي ةالصلا يف : - هللا همحر - دمحم لاق « امهريغو «ةينقلا»و « «ةفحتلا»
 . قرف الف جحلا يف امك «ينم اهلبقتو « يل اهرسيف اذك ةالص ديرأ ينإ

 «كلام لاق هبو :ش ( هتالص ربد يف ىبل ةي يبنلا نأ يور امل هتالص بيقع يبلي مث : لاق ) :م
 اثادح «برح نبا مالسلا دبع نع يئاسنلاو « يذمرتلا لوق وهو « مدقلا يف يعفاشلاو « دمحأو
 ثيدح : لاقو « هتالص ربد يف لهأ ايب يبنلا نأ سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع فيصخ
 ()ںیرغ نسح

 ىلع ةيوتسم تماق يأ : «برغملا» يف لاق :ش ( هقلحار هب توتسا امدعب ىبل نإو ) م
 ‹ حصألا يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( زاج ) : :م لبإلا نم ةبيجنلاو « بيجنلا وه ةلحارلاو ءاهمئاوق
 - هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انيور ال لضفأ لوألا نكلو ) :م - امهنع هللا يضر - رمع نبا لوق وهو

 ىوتسا اذإ ىبلي هتالص بقع ىبلي نم نأل ؛ ًالمع رثكأ هنأ ةيلضفألا هجو - ةالص لك ربد يف ىبل
 ل هللا لرسر ةييلت يف تفلتخا ثيداحألاو « سكعلا نود ءاديبلا فرش الع اذإو «هتلحار ىلع
 : مهضعب لاقو « هتلحار هب توتسا نیح له : مهضعب لاقو « یلص نیح لهآ : مهضعب لاق
 . ءاديبلا ىلع عفترا نيح

 - سابع نبال ليق : لاق « ريبج نب ديعس ىلإ ادنسم راثآلا حرش» يف فالتخالا هجو نوبو
 هللا يضر - سابع نبا لاقف « يب يبنلا لالهإ يف سانلا فلتخا فيك : - امهنع هللا يضر
 « كلذب اوذخأف موق هدهشف هتالص يف له ةا هللا لوسر نإ « كلذ نع مكربخأس : -امهنع
 لالهإ ناك اغنإو « ةعاسلا ةا هللا لوسر لهأ : اولاقف « موق هدهشف لهأ هتلحار هب توتسا املف
 . كلذب اوربخأف موق هدهشف هالصم يف ةَ يبنلا

 لامعألاو « ةدابع ) :م جحلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ جحلا هتيبلتب يوني جحلاب ادرفم ناك نإو ) :م

 . فیعض وهو يزوجلا فيصخ هيفو . ًاعوفرم . . . . سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع فيصخ ان برح نب مالسلا دبع نع ]۱۷٥[ يئاسنلاو « ]٤۸۲١[ يذمرتلا هاور (۲)
۱۷۲ 



 «دمحلا نإ « كيبل كل كيرش ال كيبل « كيبل مهللا كيبل : لوقي نأ ةيبلتلاو « تاينلاب لامعألاو

 ءاهحتفب ال فلألا رسكب كل ةمعنلاو «دمحلا نإ: هلوقو . كل كيرش ال . كلملاو كل ةمعنلاو

 ىلع < هيلع هللا تاولص ليلخلا ءاعدل ةباجإ وهو « ىلوألا ةفص ةحتفلا ذإ ؛ ءانب ال ءادتبا نوكيل

 .ةصقلا يف فورعملا وه ام

 كل كيرش ال كيبل ‹ كيبل مهللا كيبل : لوقي نأ ةيبلتلاو ) :م ةياور يف ثيدحلا ظفل وه :ش (تاينلاب
 فذح بجي يتلا رداصملا نم كيبل كيبل :ش ( كل كيرش ال « كلملاو كل ةمعنلاو «دمحلا نإ «كيبل

 « ناكم يف ماقأ اذإ لجرلا بلأ نم قتشم : ليقف « هانعم يفاوفلتخاو « ىنثم هعوقول اهلعف

 : لاقيو « ريثكتلاو ريركتلل كانه ةينثتلا نأل ؛ ةماقإ دعب ةماقإ كتدابع ىلع ميقأ : كيبل ىنعمف

 اذإ بلأو « ناكملاب بل : مهلوق نم ردصملا ىلع بوصنم « كتعاط ىلع ميقأ انأ : كيبل ىنعم
 . هللادمح : كلوقك « كلاّبل : لاقي نأ هقح ناكو « مزلو « هب ماقأ

 ةبحم يآ ةبل ةأرما : مهلوق نم قتشم : ليقو « بابلإ دعب كل اً يأ «ديكأتلل ينث نكلو
 : يبرحلا لاقو «ماعطلا بل هنمو «صلاخ يأ « بابل : مهلوق نم كل صالخإ هانعمف اهجوزل
 يف كلذ ركذ عضاخ يأ « كيدي نيب بلم انأ مهلوق نم كلاًعوضخ : ليقو «برقلا بابلألا

 . «مامإلا»

 ءادتبا نوكيل يأ :ش ( ءادتبا نوكيل « اهحتفب ال فلألا رسكب كل ةمعنلاو «دمحلا نإ :١ هلوقو ) :م

 ينثأ ىنعملا نوكيف « هلبق ام ىلع ءانب نوكي ال يأ :ش ( ءانب ال ) :م هلبق اب قلعتم ريغ مالكلا

 اذهف «ميمعتلا ىنعم اهيف نأل ةرسكلا فالخب ‹ صيصختلا ىنعم هيفف « كل دمحلا نأل ؛ كيلع

 : هلوق يهو « ىلوألا ةملك يأ :ش ( ىلوألا ةفص ) :م فلألا ةحتف يأ :ش ( ةحتفلا ذإ ) :م ىلوأ

 هانعم «تاذلاب مئاقلا يهو « ةيقيقحلا ةفصلا هب دارأ لب « ةيوحنلا ةفصلا هب دري ملو « كيبل

 . ىلوأ ءانثلا ءادتباو « كل دمحلا نأل ؛ ىنعم ليلعتلا

 يفو «هقفلاو ةغللا لهأ نم ةعامج رايتخا رسكلا يأ :ش (وهو ) :م «داشرإللا حرش)» يفو

 ليلخلا ءاعدل ةباجإ ) :م ةي يبنلا نع كلذ فرعي ال : تلق « اهرسك ةي يبنلا نأل : «طيحللا»

 ىلع ) :م مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ةباجإ « ةيبلتلا ركذ يأ :ش ( هيلع همالسو هللا تاولص

 رمأ ةبعكلا ءاتب نم غرف امل مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ةصق يف يأ :ش ( ةصقلا يف فورعملا وه ام

 ينب دقو « هل تيبلا ءانبب رمأ ىلاعت هللا نإ : لاقو « سيبق ابأ دعصف «جحلا ىلإ سانلا وعدي نأب

 باجأ نم مهنمف « مهتاهمأ ماحرأو مهئابآ بالصأ يف سانلا هتوص ىلاعت هللا غلبف « اوجحف الأ

 . نوجحي مهباوج بسح ىلع اورثكأو «نيترم باجأ نم مهنمو « ةرم

 ةباجإ ةيبلتلاف « (۲۷ ةيآلا : جحلا) ةيآلا 4 جحلاب سانلا يف نذأو # : ىلاعت هلوق يف اذه نايبو

 هيلع ليلخلا وه يعادلا نأ ىلإ فنصملا راشأ يعادلا يف فالخلا نكلو « فالح الب يعادلا
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 ولو « هنع صقني الف « ةاورلا قافتاب لوقنملا وه هنأل ؛ تاملكلا هذه نم ءيشب لخي نأ يغبني الو

 - هللا همحر - یعفاشلل اًقالخ ؛ زاج اهیف داز

 نم مکل رفغیل مكوعدي # : ىلاعت لاقامك « ىلاعت هللا وه يعادلا : ليقو « مالسلاو ةالصلا

 اهيف ذختاو « اراد ىنب اديس نإ » : لاق امك هب هللا لوسر : ليقو « ٠١( ةيآلا : میهاربإ) 4 مکبونذ

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هسفن يعادلاب دارأو « اعاد ثعبو « ةيدأم

 لخي : هلوق « خلإ . . . كيبل مهللا كيبل :ش ( تاملكلا هذه نم ءيشب لخي نأ يغبني الو ) :م

 :م اًسضيأ لوهجملا ةخيص ىلع نوكي نأ زوجيو « مرحملا وه هلعافو « لالخإلا نم - ءايلا مضب

 رظن هيف :ش ( ةاورلا قافتاب ) :م لوقنملا وه ةروكذملا ةئيهلا ىلع ةيبلتلا ركذ يأ :ش ( لوقنملا وه هنأل)

 نب هللا دبعو « ةشئاع نع ةيبلتلا ثيدح يور دقف ٠ تاياورلا قافتاب ًالوقنم هركذام سيل ذإ

 يراخبلا هج رخأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحف « كل كيرش ال كلملاو : هيف سيلو «دوعسم

 لوسر ناك فيك ملعأل ينإ» : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ةيطع يبأ نع «هحيحص» يف

 . « كيبل كل ةمعنلاو دمحلا نإ ٠ كيبل كل كيرش ال «كيبل مهللا كيبل : يبلي ةَ هللا

 يبأ نع بلعث نب نابأ نع ديز نب دامح نع «هننس» يف يئاسنلا هجرخأ دوعسم نبا ثيدحو

 مهللا كيبل » : ةي هللا لوسر ةيبلت تناك : لاق « هللا دبع نع ديز نب نمحرلا دبع نع قاحسإ

 هنعاوتكسو « اذهل حارشلا ضرعتي ملو « كل ةمعنلاو دمحلا نإ « كيبل كل كيرش ال كيبل « كيبل
 نم ءيشب لخي نأ يغبني الو : هلوق ريسفت يف لاق ثيح « اذه ىلع فنصملا عبت يزارتألا نأ ريغ

 نع ملسم جرخأو . اهيلع ةاورلا قافتاب ةروهشملا ةروكذملا ةيبلتلا نم صقني ال يأ تاملكلا هذه

 ءالؤه نم ةي هللا لوسر لالهإب لهي - هنع هللا یضر - باطخلا نب رمع ناکو : لاق رمع نبا

 . لمعلاو كيلإ يتبغرو كيبل كيدي يف ريخلاو كيدعسو ‹ كيبل مهللا كيبل : لوقيو تاملكلا

 يبأ تعمس : لاق مزاح نب ريرج نب بهو انربخأ : «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ یورو

 نب نامثع ةرامإ يف انججح : لاق ءديزي نب نمحرلا دبع نع ينادمهلا قاحسإ يبآ نع ثدحي
 نبا دازو هرخآ يفو « لوط هيف اًتيدح رکذف « دوعسم نب هللا دبع نع - هنع هللا يضر - نافع

 نباو يئاسنلا یورو «هدعب الو كلذ لبق هتعمس امو بارتلا ددعو كيبل لاقف هتيبلت يف دوعسم
 . "كيبل قحلا هلإ كيبل ةا يبنلاةيبلت نم ناك لاق « ةريره يبأ نع جرعألا نع ةجام

 صقن وأ اهيلع داز نإ يباجيبسألا يفو «ةروكذملا ةيبلتلا ركذ نع يأ :ش (هنع صقنيالو ) :م

 هللا همحر-يعفاشلل اًقالخزاج) :م ةروكذملا ةيبلتلا يف يأ :ش ( اهيف داز ولو ) :مء يش هرضيالو هأزجأ

 نبا نع ديزي نب نمحرلا دبع نع قاحسإ يبأ نع بلغت نب نابأ نع ديز نب دامح نع ]۲٥۷۸[ يئاسنلا هاور (۱)

 . هنعنع دقو يعيبسلا قاحسإ وبأ هيفو "۳٠ص راثآلا حرش يف يواحطلا هاور ًاعوفرم . . . دوعسم

 . قاحسإ يبأ ةنعنع الول حيحص هدانسإو (۲)

 ۱۷٤



 نآ انلو . موظنم ركذ هنإ ثيح نم دهشتلاو ناذألاب هربتعا وه هنع - هللا همحر - عيبرلا ةياور يف

 ؛ روثأملا ىلع اوداز- مهنع هللا يضر- ةريره يبأو « رمع نباو « دوعسم نباك ةباحصلا ءالجا

 زابخلا نب ناميلس نبا وه عيبرلاو « عيبرلا ةياور يف يعفاشلا نع يأ :ش ( هنع عيبرلا ةياور يف
 دحأ وهو -هنع هللا يضر - يعفاشلا نع تاهمألا بتك يوار نذؤملا يرصلملا مهالوم يرصبلا

 ««تاقثلا» يف نابح نبا هركذو « ةجام نباو يئاسنلاو د واد يبأو يواحطلا رفعج يبأ خياشم

 عيبرلا هل لاقي رخآو ‹ رصم طاطسفب عماجلا نذؤم ناكو يواحطلا لاق . نيتئامو نيعبس ةنس تام

 نبا هقثو « اًضيأ يواحطلا هنع ىورو يعفاشلا نع ىور نم جرعألا يرصملا يزيجلا ناميلس نبا

 . ةدايزلا زاوج يعفاشلا نع ينزملا ىور « نيتئامو نيسمخو تس ةنس تام لاقو سنوي

 «دمحأ لاق هبو اهررکي لب هي هللا لوسر ةيبلت ىلع ةدايزلا بحتست ال «زيجولا حرش» يفو
 وه لاقو « كلذ ىلع ةدايزلا ركذ هنأ -هللا همحر- ىعفاشلا نع قارعلا لهأ ركذ دماحوبأ لاقو

 . رذنملا نبا هراتخاو اهررکی لب « بحتسی الو هرکی ال طلغ

 كلذ ربتعا يأ :ش ( دهشتلاو ناذألاب هربتعا ) :م -هللا همحر- يعفاشلا يأ :ش ( وه ) :م

 ظافلأب بترم ينعي :ش ( موظنم ركذ هنإ ثيح نم ) :م « ةالصلا يف دهشتلاو ناذألاب ةيبلتلا

 . دهشتلاو ناذألا يف زوجي ال امك اهيف رييغتلا زوجي ال ةصوصخم

 يبأو رمع نباو دوعسم نباك ) :م مهرباكأو مهئالجأ يأ :ش ( ةباحصلا ءالجأ نأ انلو ) :م

 فالتخا ةريره يبأ مسا يفو « هللا دبع رمع نبا كلذكو هللا دبع وهو « دوعسم نباو :ش (ةريره

 ناك يدع نب مثيهلا لاقو . يناميلا يسودلا رخص نب نمحرلا دبع همسا نأ ىلع رثكألاو « ريثك
 دبع ةي هللا لوسر ينامسف -هنع هللا يضر- ةريره وبأ لاقو . سمشدبع ةيلهاجلا يف همسا

 ‹ ةريره وبأ تن يل ليقف « يمك يف اهتلمحف ةره تدجو ينأل ةريره يبأب تينك انإو « نمحرلا
 .  ةريرهابأ اي لاقف «ةره همك يفو ةي هللا لوسر هآر ليقو

 هجرخأ يذلا ثيدحلا يفف رمع نبا ةدايز امأ« ةيبلتلا يف ينعي :ش ( روثأملا ىلع اوداز ) :م

 خلإ . . كيبل مهللا كيبل إي هللا لوسر ةيبلت نأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع ةتسلا

 كيديب ريخلاو كيبل كيبل ةيبلت يف ديزي رمع نب هللا دبع ناكو لاق مث « روهشملا روكذملا وه امك

 نع هانركذ دقو ‹ اضيأ رمع لوق نمةدايزلا هذه اًضيأ ملسم جرخأو « لمعلاو كيلإ ةبغرلاو

 يباحصأ ضعب انثدح لاق قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي نع ٥۷٩( /۳) ةريره يبأ بقانم يف مكاحلا حرحأ (1)

 دبع مالسإلا يف تيمسف رخص نب سمش دبع ةيلهاجلا يف يمسا ناك : لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع

 يف اهتلعجف هيشحو ةره دالوأ ت دجوف يلهأل امنغ ىعرأ تنك ينأل ةريره يبأب ينونك اغإو نمحرلا

 ره دالوأ : تلقف ؟سمش دبعاي اذهام اولاقف « يرجح نم رهلا تاوصأ اوعمس مهنع تعجر املف « يمك

 . نوفرعي ال نومهبم هيفو . ينتمزلف ةريره وبأ تنأف اولاق ءاهتدجو

Vo 



 ينعي « مرحأ دقف ىبل اذإو :لاق . هيلع ةدايزلا نم عنم الف ةيدوبعلا راهظإو « ءانثلا دوصقملا نألو

 .ةينلاب الإ ىدأتت ال ةدابعلا نأل ؛ ىون اذإ
 ا

 هللا دبع لاقف « يبارعألا اذه نمو لجر لاقف « عمج ةادغ ىبل هنأ دوعسم نبا نعو « بيرق
 نب ديعس هاور « سانلا يف لجرلا باسناف دوعسم نبا هل ليقف « بارتلاو ىصحلا ددع كيبل
 . ( طوسبملاو » «رارسألا» يف هركذو «روصنم

 دهع دهعلاب دارأو « بارتلا ددع كيبل دهعلا لاط مأ سانلا لهجا « يبوبحملا عماج » يفو
 « جراعمل ا اذ كيبل «بارتلا ددع كيبل « اقرو ادبعت اًقح اًقح كيبل ةياور يفو < لک هللا لوسر
 - ةريره يبأ ةدايز امأو « كيبل قبآ دبع نم « كيلإ ةبغرلاو كيبل كيبل ٠ قلخلا هلإ كيبل كيبل
 . بيرق نع اهانركذ دقف ةروهشملا ةيبلتلا ىلع -هنع هللا يضر

 كلذ نم داز املك هنأل :ش ( هيلع ةدايزلا نم عنمي الف ءةيدوبعلا راهظإو ءانثلا هب دوصقملا نالو ) :م
 ءانثلا ركذ هنأ دقتعي روهشملا ىلع داز اذإف « تقولا لوخدب مالعإلل هنألف ناذألا امآ « لضفأ ناك
 ىلع ةدايزلاو « ءاش اب يناثلا يف وعدي هنإف دهشتلا امأو « تقولا لوخدب مالعإلل ال هللا ىلع
 . ةالصلا مظنب لالخإ لوألا دهشتلا

 . اوجح اذإ نوبلي اوناك ءايبنألا نأ درو له : تلق نإف

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةيبلتب يقرزألا نع ؛يربطلا كسانم» يف ركذ كلذ : تلق
 انأ كيبل لوقي ةي ىسوم ناكو « بركلا جارف كيبل لوقي « هيَ ىتم نب سنوي مهنم « ىنثم
 . كتمأ نباو كدبع انأ كيبل ب ىسيع ةيبلتو . كيبل كيبل كيدل كدبع

 مارحإلا يف لحد ينعي :ش ( مرحأ دقف ىبل اذإو ) :م-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 الإ ىدأتت ال ةدابعلا نأل ) :م ةينلا نم دب الف ةيبلتلا درجمب اًمرحم ريصي ال :ش ( ىون اذإ ينعي) :م
 هردق ةلالج عمةيادهلا بحاص نم بجعلاو : يزارتألا لاقو « روهشملا ثيدحلل :ش (ةينلاب
 همالک لوطو - یون اذإ ينعی- هلوقب يرودقلا لوق رسف ثیح «رکفت الب عضوا اذه يف ملكت
 .ةوبك داوج لكل مهلوق يف اوقدص دقلو : لاق مث« هيف

 درفلا ناك نإف « ىون اذإ ينعي - هلوقب مدقت اميف ةينلا ىلإ راشأ يرودقلا نأ همالك لصاح

 فيكو «ةينلاركذي مل لاقي نأ زوجي فيك حيرصتلا عمو « ةينلاب موصو جحلاةيبلتب ىون حح اب
 . ىوناذإ ينعي- هلوقب كلذ ريسفت ىلإ زييمت هل نم جاتحي

 ام ةياغ « هيلعراكنإلا بجوي اًئيش بكترا ام هنإف ؛ هل معط ال مالك اذه هللا ناحبس : تلق

 اميف هلوق ىلع دحأ علطي ال ابرو « دب لك نم ةينلا موزل ىلإ هيبنتو حاضيإ ةدايز اذه بابلا اذه يف
 كلذ دارأف « طرشب تسيل ةينلا نأ مهوتي نأ ىلإ ةراشإلا هيف سيلو عضوملا اذه ىلع علطاو ىضم
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 يف اًعراش ريصيالو . « حلا ديرأ ينإ مهللا » : هلوق يف اهيلإ ةراشإلا مدقتل اهركذي مل هنأ الإ
 ءءادألا ىلع دقع هنأل ؛ -هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ « ةيبلتلاب تأي مل ام ةينلا درجمب مارحإلا

 ةيسراف ةيبلتلا ىوس ميظعتلا هب دصقي ركذب اعراش ريصيو « ةالصلا ةميرحت يف امك ركذ نم دبالف

 -هللا مهمحر -انباحصأ نع روهشملا وه اذه « ةيبرع وأ تناك

 نأل هلوقب- ىوناذإ ينعي- هلوقب هركذ يف فنصملا رتغا دقلو -ىون اذإ ينعي- هلوقب دوصقملا
 . ةينلاب الإ ىدأتت ال ةدابعلا

 مدقتل ) :م انه ةينلا ينعي :ش ( اهركذي مل ) :م -هللا همحر-يرودقلا يآ :ش ( هنآ الإ ) :م
 باب نم يرودقلا هلعف يذلا نأ اذه لصاح :ش ( جحلا ديرأ ينإ مهللا :هلوق يف اهيلإ ةراشإلا

 . حارشلا ةقبط يف وهاميس الو ديكأتلاو حاضيإلا باب نم فنصملا هلعف يذلاو ءافتكالا

 ول «طيحملا» يفو ةينلا نودب :ش ( ةيبلتلاب تأي مل ام ةينلا درجمب مارحإلا يف اعراش ريصي الو ) :م
 درجمب مارحإلا يف ًالخاد ريصي ال «حاضيإلا» يفو . يبليو «ةرمعلاو جحلا ةينب يوني مارحإلا دارأ
 ریصي هدنع نف :ش ( - هللا همحر- يعفاشلل اًنالخ ) :م ةيبلتلا وأ يدهلا قوس اهيلإ مضي ىتح ةينلا

 وہا یورو ‹ ةياور يف فسوي وبأو دمحأو كلام لاق هبو « بلي مل وأ ىبل ةينلا درجمب اًمرحم

 -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نبا نأ ريبج نبا رايتخا وهو ءانبهذمك هلوق نأ هنع يرصبلا ةناوع

 ناكرأ ىلع لمتشت ةدابع ىلع يأ :ش (ءادألا ىلع دقع ) :م جحلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م
 ( ةالصلا ةيرحت يف امك ) :م ميظعتلا هب دصقي :ش ( رکذ نم دب الف ) :م كلذك ناك املكو «ةفلتخبم

 ىوس ميظعتلا هب دصقي ركذب اعراش ريصيو ) :م ريبكتلا وهو ءادتبالا يف ركذلا طرتشا ثيح :ش
 . ةيبلتلا ىلإ ًاعجار تناك اميف ريمضلا نوكي نأ لمتحيو :ش ( ةيبرع وأ تناك ةيسراف ةيبلتلا

 وأ اًيبرع ءاهريغ وأ ةيبات تناك ءاوس عورشلا هب حصي ميظعت هيف ركذ لك نأ مالكلا لصاح
 . ةيسرافلاب ىبل اذإ اذكو « اًيسراف

 هب دصقي ام اعراش ریصي هنأ ينعي :ش ( -هللا مهمحر -انباحصأ نع روهشملا وه اذه ) :م

 « -هللا همحر- فسوي ىبأ نع روهشملا وه « هحرش » ىف -هللا همحر- يرودقلا لاق . ميظعتلا

 لاقو «ةيبلتلاب الإ اًمرحم نوكي ال هنأ هنع دايز نب نسحلا یورو « یلعمو رشبو كلام يبأ نبا هاور
 ناک ءاوس < اًمرحم ريصي مارحإلا ىونو ديمحتلا وأ حيبستلا وأ ليلهتلا ركذ ول : «ةفحتلا» ىف
 ءاهنسحي ال وأ ةيبرعلا نسحي ناك ءاوس رخآ ناسلب يأ ٠ ىوناذإ كلذكو ال وأ ةيبلتلا نسحي

 . ةياورلا رهاظ باوج اذه

 اأ. ةالصلا يف امك « الف الإو زاج ةيبلتلا نسحي ال ناك نإ فسوي يبأ نع نسحلا ىورو

 ةرابعب هدنع صتخي ال ةدابعلا ءادتبا يف عوضوملا ركذلا نأ وهو ‹ هلصأ ىلع رم هنإف ةفينح وبأ
7¥ 



 ركذلا ريغ ماقي ىتح « ةالصلا باب نم عسوأ جحلا باب نأ امهلصأ ىلع ةالصلا نيبو هنيب قرفلاو
 هنع ىلاعت هللا ىهن ام يقتيو : لاق . ةيبرعلا ريغو « ةيبلتلا ريغ اذكف « ندبلا ديلقنك « ركذلا ماقم

 يف لادج الو قوسف الو ثفر الف # : ىلاعت هلوق هيف لصألاو « لادحلاو « قوسفلاو « ثفرلا نم

 ركذ وأ « شحافلا مالكلا أ « عامجلا ثفرلاو «يفنلا ةغيصعب يهن اذهف « (ةرقبلا ۱۹۷) €4 جحلا

 نأ :لادجلاو . ةمرح دشأ مارحإلا لاح يف وهو «يصاعملا :قوسفلاو « ءاسنلا ةرضحب عامجلا

 ةلداجم : ليقو « هقيفر لداجي

 ةالصلاو مارحإإلا نيب قرف دقف -هللا همحر- فسوي وبأ امأو « ةالصلا تاريبكتك « هقلي الو اهنيعب

 ريغ كلذكف « ديلقتلا وهو « ركذلا ماقم موقي ركذلا ريغ نأ وهو « امهنم روهشملا وه ام ىلع
 . ةالصلا فالخب ةيبرعلا

 يبأ لصأ ىلع يأ :ش ( امهلصأ ىلع ةالصلا نيبو ) :م مارحإلا نيب يأ :ش ( هنيب قرفلاو ) :م
 ىيهلا قوسب اعراش ريصي هنأ ىرت الأ :ش ( ةالصلا باب نم عسوأ جحلا باب نأ ) :م دمحمو فسوي

 ريغو ةيبلتلا ريغ اذكف ) :مامهقوس وأ :ش ( ندبلا ديلقتكو « ركذلا ماقم ركذلا ريغ ماقي ىتح ) :م

 «ميظعتلا هب دصقي ركذب ناك اذإ كلذك « ةيبرعلا ريغ اهماقم موقت ةيبلتلا ريغ اذكف يأ :ش ( ةيبرعلا

 ام يقتيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م : خسنلا ضعب يفو « بنتجي يأ « مرحملا يأ يقتيو

 هذه نع ءاقتالا بوجو يف يأ :ش ( هيف لصألاو « لادحلاو قوسفلاو ثفرلا نم هنع ىلاعت هللا ىهن

 نبا أرق (۱۹۷ةیآلا : ةرقبلا) :ش ((جحلا يف لادج الو قوسف الو ثفر الف :  ىلاعت هلوق ) :م ءايشألا

 ةزمحو « رماع نباو مصاعو عفان ًأرقو « نيونتلاو عفرلاب - قوسف الو ثفر الف- ورمع وبأو ريثك
 الو - يف ماللا حتف ىلع اوقفتا مهلكو « نيونتلا نودب حتفلاب - قوسف الو ثفر الف - يئاسكلاو

 الو اوثفرت الف ىنعملاو « كرتلا يف غلبأ اذهو :ش ( يفنلا ةغيصب يهن اذهف ) :م نيونت نودب - لادج

 . اولداجت

 ءاطعو - امهنع هللا يضر- رمع نباو سابع نیا هرسف اذکه :ش ( عامجلا :ثفرلاو ) :م

 وأ ) :مةداتقو يعخنلاو يرهزلاو يرصبلا نسحلاو دهاجمو بئاسلا نب ءاطعو حابر يب نبا

 ةرضحب عامجلا ركذ وأ ) :م ديبع وبأ هرسف اذكه « شحافلا مالكلا ثفرلا يأ :ش ( شحافلا مالكلا

 . اًقلطم ليقو « نهترضحب عامجلا ركذ ثفرلا يأ :ش ( ءاسنلا

 اًقلطم مارح :ش ( وهو ) :م ىلاعت هللا ةعاط نع جورخلا وهو :ش ( يصاعملا :قوسفلاو ) :م

 ةلداحم :ليقو ) :م هعم مصاخي يأ« مارحإلا ةلاح يهو :ش ( هقيفر لداجي نأ لادجلاو ) :م

 رئاس فلاخت تناك اًشيرق نإ: يرشخمزلا لاقو :ش ( هريخأتو جحلا تقو ميدقت يف نيك رشملا

 وهو ةنس جحلا نومدقياوناكو « ةفرعب نوفقي برعلا رئاسو <« مارحلا رعشملاب فقتف « برعلا
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 متنأو ديصلا اولتقت ال : ىلاعت هلوقل ؛ اديص لتقي الو هريخأتو جحلا تقو ميدقت يف نيك رشملا

 هنأ - هنع هللا يضر - ةداتق يبأ ثيدحل « هيلع لدب الو هيلإ ريشي الو «( ةدئاملا )٩١ ( مرح

 له » : هباحصأل ححص زيب يبنلا لاقف نومرحم هباحصأو « لالح وهو شحو رامح باصأ
 . «اولكف اذإ ١ : لاقف ءال : اولاقف «؟ متنعأ له « متللد له « مترشأ

 يف فالخلا عفترا دق هنأ ىلاعت هللا ربخأف ةفرع ىلإ فوقولاو « دحاو تقو ىلإ هللا هدرف ءيسنلا
 . جحلا

 نأل لتقي الو حبذي ال يأ : يزارتألا لاق . اديص مرحملا لتقي ال يأ :ش ( اديص لتقب الو ) :م

 . مارح ديصلا مرحملا حبذو . ابلاغ مارحلا يف لمعتسي لتقلا

 اًضيأ نآرقلا يفو «معأ لتقلا نإف « مارح لتقلا نأل « ريسفتلا اذه ىلإ جاتحي ال : تلق

 ردصملا هب ديرأ ول ذإ ,ردصملا ال دويصلا هب داري - اًديص- : هلوق « حبذلا ظفلب ال لتقلا ظفلب روكذم

 . ربلا ديص دارملاو « هيلإ لعقلا دانسإ حص ال دايطصالا وهو

 مارح عمج مرحلاو « (٦۹ةيآلا : ةدئاملا)  اًمرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو :  ىلاعت هلوقل

 لالح رحبلا ديصو « ةقلخلا لصأ يف عنتمملا شحوتملا ناويحلا وه ديصلاو « نومرحم ينعي

 يذلا امأ « ربلا يف هاوثمو هدلوت ناك ام ربلا ديصو . رحبلا يف هاوثمو هدلوت ناك ام وهو « مرحملل

 نم وهف ربلا يف نوكيو رحبلا يف دلوتي يذلاو « ربلا ديص نم وهف ربلا يف دلوتيو رحبلا يف نوكي

 . ضراعلا نود لصألا نيعتف ضراع ةنونيكلاو ءدلاوتلا وه لصألا نأل « عدفضلاك رحبلا ديص

 نأ ةراشإلا« ديصلا ىلع يأ :ش ( هيلع لدي الو ):م ديصلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ريشي الو ) :م

 روضحلا يف نوكت ةراشإلاو « اديص اذك ناكم ىف نإ :لوقي نأ ةلالدلاو « ديلاب ديصلا ىلإ ريشي

 لالح وهو شحو رامح باصأ هنأ -هنع هللا يضر- ةداتق يبأ ثيدحل ) :م ةبيغلا يف نوكت ةلالدلاو

 اإ لاقف ءال :اولاقف ؟ متنعأ له < متللد له ‹ مترشأ له »:هباحصأل ةَ يبتلا لاقف « نومرحم هباحصأو

 : لاقف - هنع هللا يضر- ةداتق يبأ نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( «اولكف

 . «اولكف اًدإ»

 مهضعب «مهل رفس يف اوناك مهنأ ةداتق يبأ نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه

 ‹ هتبصأف رامحلا ىلع تددشو مهضعب نم اًطوس تسلتخاف « ينونيعي نأ اوبأف « مهتنعتساف

 «؟ : راشأ وأ اهيلع لمحي نأ هرمأ دحأ مكنمأ » : لاقف ةي يبنلا اولأسف : لاق اوقبتساف « هنم اولكأف

 . (اهنم یقباماولکف : لاق ‹ ال اولاقف

 يبأ مساو .«اولكف : لاق « ال اولاق ٠ متنعأ له؟ مترشأ له :٠ يئاسنلاو ملسم ظفل يفو
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 الو اًصيمق سبلي الو : لاق . نيعألا نع هدعبو ‹ هشحوتب نمأ هنأل ؛ ديصلا نع نمألا ةلازإ هنألو

 ةوسلنلق الو ةمامع الو ‹ ليوارس

 ‹ ةلالدلاو ةراشإلا مدعب ةحابإلا قلع ةي هنأ هب كسمتلا هجو « يراصنألا يعبر نب ثراحل ا ةداتق

 وأ نيكس هعم سیلو « هب هحبذيل اتيكس هاطعأ ول اذهلو « مارحإلا تاروظحم نم اهنآ ىلع لدف
 ةناعإلا ليقو ةراشإلاو ةناعإلا تحت ًالخاد كلذ ناك « هب هيمريل مهسلا عضومو نيكس عضوم هارأ
 « نيكس هعم وأ اتيكس هاطعأ ول نأ اذكو هناكم مرحملا ملع نإف « ةمرحم مرحملا نم ةراشإلاو

 اذكو « هبرابتعاالف « وخل لالحلا نمدوجوملاف هناكمب اًلاع ناك اذإ : انلق « ثيدحلا قالطإلل
 نيكسلا ريعم ىلع ءيش ال هنأ يدنع حصألا يجورسلا لاق « طوسبملا » يفو « مهسلاو نيكسلا
 . نامضلا نم

 هنأل ديصلا نع نمألا ةلازإ ) :م ةناعإلاو ةلالدلاو ةراشإلا نم روكذملا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ال « ةريخذلا» يفو « لتقلا ىلإ اهب قرطتي ابر نمألا ةلازإ نأل :ش ( نيعألا نع هدعبو هشحوتب نمأ
 ٠ . مرحملا ديص يف ًالالح وأ امرحم ناك ءاوس لادلا ىلع نامض

 ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو « ةلالدلاب نمضي -هللا همحر- دمحأ :ش ( لاق ) :م
 نم ناك ولو :ش ( اًصيمق ):م مرحملا يأ :ش ( سبليالو ) :م هظفح مزلي ال هنأل ةلالدلاب نمضي

 ال ام ءانب هؤانب قفاو هنأل « فرصنم ريغ درفم ةرکن يمجع هنإ ليق :ش ( لیوارس الو ) :مدلج

 . ليدانق وحن يبرعلا نم فرصني

 وه لب ةمجع هيف سيلو « ريدقتلا يف ةلاورس عمج هنإ : ليقو « هيوبيس لوقاذه : تلق
 : رعاشلا لاق . ققحم عمج وه لب ليقو « يبرع

 فعضتسملا قري سيلف ةلاورس مدعلا نم هيلع

 نأ الإ مد همزل رازإلا مدع دنع ليوارسلا سبل ولو « فرصلا عنم يف مالك ال اذه ىلعف

 . هيلع ءيش الو اهقشي الو « رازإلا ةلزنب ريصتل امهب رزتيو نيفصن اهقشي

 فاقلا تحتف اذإ ةفورعم ةوسنلقلا علاطملا بحاص لاق :ش ( ةوسنلق الو ةمامع الو ) :م

 نم ةقتشم يهو « ءابلاب ناكو « نيسلا ترسك فاقلا تمض نإو « واولاب ناكو « نيسلا تمض

 الب تاغل عستاهيف يرابنألا نبا لاقو : ديرد نبا هلاق « ةدئازلا نونلا < هاطعأ اذإ ءيشلا سلق

 «ةغللا روتسد» يف لاقو « ةاسلقو هاسنلقو « ريغصتلاب اهلك ةسنلقو ةسينلقو هسنيلق «واو

 . مالكلا هيف يرهوجلا لوطو « عبقلا ةيبرعلابو ةيسرافلاب ينعي -هاله -ةوسلقلا

 سيل هنأل واولا هنم فذحف « وسنلق هلصأو « يسالقو سينالقو سنالق هعمج نأ هلصاح

 تسبل يأ « سلقي سلقو سلقي هسلق لاقي « ةمض اهلبقو « ةلع فرح هرخآ مسا ءامسألا يف
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 لفسأ امهعطقيلف نيلعن دجي نأ الإ نيفخ الو » : هرخآ يف لاقو « ءايشألا هذه مرحملا سبلي نأ

 . « نيبعكلا

 . امهيف ةوسنلقلا

 همحر- ةفينح وبأ لاق ىتح « داتعملا سبللا هب دارملا « ءابق سبلي الو يأ :ش ( ءابق الو ) :م

 روث وبأو يوونلا لاق هبو « همك يف هيدي لخدأ اذإ الإ مرحملا ىلع ءابقلا سبل مرحي ال : -هللا
 نيديلا لاخدإ ىلع هسبل رحت فقوتي ال ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنعو « ةلبانحلا نم يبرحلاو
 . هیمک يف

 نم لفسأ امهعطقيلف نيلعن دجي ال نأ الإ ) :م نيفحخ سبلي الو يأ :ش ( نيفخ الو ) :م

 تعمس لاق « سابع نبا ثيدحب ًالالدتسا امهعطقي ال لبنح نب دمحأو ءاطع لاقو :ش (نیبعکلا
 سبليلف اًرازإ دجي مل نمو « نيفخلا سبليلف نيلعنلا دجي مل نم تافرعب بطخي ةي هللا لوسر
 . عطقلا ركذي ملو ليوارسلا

 لاقو « ءايشألا هذه مرحملا سبلي نأ ىهن هيب يبنلا نأ يور امل ) :م هلوق وهو باتكلا ثيدح انلو

 صيمقلا ءايشألا هذهب دار :ش ( نيبعكلا لفسأ امهعطقيلف نيلعن دجي ال نأ الإ نيفخ الو: هرخآ يف

 - رمع نبأ نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلاو «نيفخلاو ةوسنلقلاو ةمامعلاو ليوارسلاو
 : لاق « مارحإلا يف بايثلا نم سبلن نأ انرمأت ام هللا لوسر اي : لجر لاق ٠ -امهنع هللا يضر
 سيل دحأ نوكي نأ الإ « فافخلا الو سناربلا الو مئامعلا الو تاليوارسلا الو صيمقلا سبلي ال
 . ثيدحلا .. . . نيبعكلا لفسأ عطقيلو « نيفخلا سبليف نالعن هل

 يضر- سابع نبا ثيدحب لمعلا نم ىلوأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدحب لمعلاو

 نم نألو « -امهنع هللا يضر- رمع نبا اهلقنو ٠ نيفخلا سبل ةفص هنع لقني مل هنأل -امهنع هللا
 ديقملا ىلع قلطملا نولمحي مهنأ ماصخألا نم بجعلاو ٠ رصتحخا يذلا هظفحی ملام ظفح داز

 . كلذ نمأ ولاذهو « ةدحاو ةثداح يف اميسالو

 نبا ثيدحب خوسنم -امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح نأ ةلبانحلا تمعز : تلق نإف

 ينطقرادلا هركذ اذكو « ةنيدملاب ناك رمع نبا ثيدحو « تافرعب هنأل - امهنع هللا يضر- سابع

 ماشهو جيرج نباو ديز نب دامحو ةنييع نباو يروثلاو بويأ هاور -امهنع هللا يضر- سابع

 ةبعش ريغ تافرعب مهنم دحأ لقي ملو « ديز نب رباج نع رانيد نب ورمع ثيدح نم مهلك ةبعشو
 . مهدنع هب درفنا اميف «ررضلا بجوي تاقثلا نع دحاولا دارفناو
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 نع ماشه یور امیف ءیتانلا نود كارشلا دقعم دنع مدقلا طسو يف يذلا لصفملا انه بعكلاو

 هجولا ةيطغت لجرلل زوجي : يعفاشلا لاقو هسأر الو ههجو يطغي الو :لاق - هللا همحر - دمحم

 مهو دقو ناقرب نب رفعج ةياور نم كلذ نأ ةدمعلا حرش يف نيدلا يقت خيشلا ركذ : تلق نإف

 مل نمف هيف لاق هنأ يناثلاو ‹ نيبعكلا نم لفسأ فخلا عطقيو عفان لاق هنأ امهدحأ « نيعضوم يف

 هب ذخأو ‹ -امهنع هللا يضر- رمع نبأ ثيدح ىف اذه سيلو « ليوارس سبليلف ارازإ دجي

 دارفتا ليبس ال هللا دبع وبآ لاقو « ًاطوملا يف كلام هركنأو « لبنح نباو -هللا همحر- يعفاشلا

 لهآ نم لجر وهو « -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ديز نب رباج نع ليوارسلا ثيدح

 . فرعي ال ةرصبلا

 زا هللا لوسر ىلإ عطقلا اوعفر نيذلا ظافحلا ةياور يف حدقي نم طلغ يأ طلغ : تلق

 . نيدسفملا بحي ال هللاو « داسف امهعطق يف : ءاطع لاق : تلق نإف

 « همكحب عراشلا ىلع [. . .]وهو «امهعطقب عرشلا بحاص نم رمألا تبث دق : تلق

 رمألاو « داسفلاب رمأي ال وهو هب رمأ : لاقو « عرشلا ةهج نم فرعي اغنإ « داسف لعفلا مكح نألو

 عمو « نيفخلا يف انعم يعفاشلاف « اولاق ام فالخ ىلع لدي ةيلاملا فالتإ نم هيف ام عم امهعطقب

 لاقو . ةيدفلا همزلت عطق ريغ نم نيفخلا سبل اذإو « امهيف انقفاو كلامو « ليوارسلا يف لبنح نبا

 بجت -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نأ «هكسانم» يف يربطلاو « يراخبلا حرش » يف لاطب نبا

 . امهعطق عم ةيدفلا

 دجو نإو « عطقلا عم اندنع هب ةيدفلا بجت الو « هل لصأ ال حيحص ريغ هنع لقنلا اذه : تلق

 ‹ ىدفي دمحأو كلام دنعو «هوحنو سادملاك اندنع هيلع ءيش الف نيعوطقم نيفخلا سبلف نيلعنلا

 . نالوق يعفاشللو

 يف ينعي انه : لاق اغنإ :ش ( كارشلا دقعم دنع مدقلا طسو يف يذلا لصفملا انه بعكلاو ) :م

 - هلوقب هافن يذلا وه انه بعكلا نإف « ءوضولا باب يف روكذملا بعكلا نع اًزارتحا « جحلا باب

 نع ماشه ىور اميف ) :م عافترالا وهو ءوتنلا قوف نم ةانثم ا ءاتلاو نونلاب -:ش (ءيتانلا نود) م

 بعكلا نأ جحلا يف دمحم نع ىور هنإف « يوارلا هللا دبع نب ماشه :ش ( -هللا امهمحر- دمحم

 ةلأسم يف كلذ لاق ادمحم نأل ‹ دمحم نع هلقن يف ماشه نم مهو كلذ نإ : اولاق « ءىتانلا وه

 . كانه هيف مالكلا رم دقو « ءوضولا

 الو خسنلا ضعب يفو « ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو :ش ( ههجو الو هسأر يطغي الو ) :م

 . ىفخي ال ام ىلع بوصأ لوألاو ‹ ههجو الو هسأر يطخي

 يف دمحأو كلام لاق هبو :ش ( هجولا ةيطغت لجرلل زوجي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م
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 ةالصلا هيلع هلوق انلو. « اههجو يف ةأرملا مارحإو « هسأر يف لجرلا مارحإ » : مالسلا هيلع هلوقل

 يفوت مرحم يف هلاق  ايبلم ةمايقلا موي ثعبي هنإف « هسأر الو ‹ ههجو اورمخت ال » : مالسلاو

 يف ةأرملا مارحإو هسأر يف لجرلا مارحإ ) :م يب يبنلا لوقل يأ :ش ( يب هلوقل ) :م هنع روهشملا

 نب هللادبع نع ناسح نب ماشه نع «هننس)» يف ينطقرادلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( اهھجو

 هسأر يف لجرلا مارحإ لاق -هنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع -امهنع هللا يضر-رمع
 . ةكرشلا عطقتةمسق هذه لاق ""اههجو يف ةأرملا مارحإو

 :ش (يفوت مرحم يف هلاق . اًيبلم ةمايقلا موي ثعبي هنإف هسأر الو ههجو اورمخت ال ب هلوق انلو ) :م
 هللا يضر- سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ةجام نباو يئاسنلاو ملسم هاور ثيدحلا اذه

 يف هونفكو ردسو ءا هولسغ» ةي هللا لوسر لاقف « تامف هتلحار هتصقوأ الجر نأ -امهنع

 ملو نوقابلا هاورو «اًيبلم ةمايقلا موي ثعبي هنإف « ههجو الو هسأر اورمخت الو اًيط هوسمت الو هيبوث

 . هجو اهيفاوركذي

 ةاورلا نم اًمقيحصت ثيدحلا اذه يف هجولا ركذ يروباسينلا هللا دبع وبأ مكاحلا لاق : تلق نإف

 ظوفحملا وهو ‹« هسأر اوطغت الو رانید نب ورمع باحصأ نم تابثألا تاقثلا عامجإلل

 فيحصتلا يف ًضيأو « ماهوألا ريثك هنإف « مكاحلا ىلإ ال ملسم ىلإ كلذ يف عوج رملا : تلق

 ديعب اذه لثمو « فورحلا يف هجولاو سأرلا نيب ةهباشم يأو « ةهباشتملا فورحلا يف نوكي اغنإ

 ۰ . فيحصتلا نع

 ثيدحلا اذه مكح فالح ىلع انبهذم يف ثيدحلا اذه لثمب انباحصأ لدتسي فيك : تلق نإف

 اًقالخ « اندنع سبللاب ههجوو هسأر ةيطغت نم لالحلاب عنصي ام هب عنصي ثيح تومي مرحم يف
 . ثيدحلا اذه لثمب كانه لثمتي وهو ‹ -هنع هللا يضر- يعفاشلل

 « هجولاو سرلا ةيطخت كرت يف اًريثأت مارحإلل نأ ىلع ةلالد هيف ثيدحلا نب بيج : تلق

 . اًمرحم يأ « اًيبلم ثعبي هنأب ةيطغتلا كرت للع ةي هنإف

 نع لئس الب يبنلا نأ ءاطع نع يور ام تام أذإ ههجوو مرحملا سأر ةيطخت يف انل ةجحلا مث

 هتصقوأ يذلا يبارعألا ثيدحو . دوهيلاب هوهبشت الو ههجوو هسأر اورمخ لاقف تام مرحم

 ناك دقو « هتوم دعب همارحإ ءاقبب ةيصوصحخ يحولا قيرطب فرع يب يبنلا نأ هليوأت هتلحار

 نع دمحم نبا بويأ نع (۲۱۹ /۳) يناربطلا « ٤۷( /) يقهيبلا « ۲۸٦( /۱) ينطقرادلا هاور : عوفرم فيعض (۱)

 دنع - بوي ينعي- فيعض لمجلا وبأ : يقهييلا لاق ًاعوفرم ... . . رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع

 ماشهو ةنييع نباك ةعامج هفلاخ دقو فيعض اذه بويأ : ينطقرادلا لاقو « فوقوم ظوفحملاو ثيدحلا لهآ

 رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع هاورف مهريغو قرزألا قاحسإو ريم نباو رهم نب يلعو ناسح نبا
 .باوصلا وهو ًافوقوم
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 يور ام ةدئافو . ىلوألا قيرطب لجرلاف « ةنتف فشكلا يف نأ عم اههجو يطغت ال ةأرملا نألو

 . سأرلا ةيطغت يف قرفلا

 . ءايشأب هباحصأ ضعب صخي ةي هللا لوسر
 لدي اذهف « هرخآ ىلإ ةي يبنلا نأ ءاطع نع : اولاقو « اذكه اذه اوركذ حارشلا : تلق

 حلاص نب نمحرلا دبع نع ينطقرادلا هجرخأ لصتم هنإف « كلذك سيلو « لسرم هنأ هرهاظب

 -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع ثايغ نب صفح انثدح « يدزألا

 .  «دوهیلاب اوهبشت الو مکاتوم هوجو اورمحخ» : راک هللا لوسر لاق : لاق

 هاورام هجولا ةيطخت زاوج ىف -هللا همحر- ىعفاشلل انه ركذ هنأ يزارتألا نم بجعلاو

 . . هقلحار هتصقو ةي يبنلا عم ناك ًالجر نأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع يراخبلا

 هركذف ‹ فنصلملا هب لدتسا يذلا لالدتسالا يف ملسم نع هانركذ يذلا ثيدحلا وهو « ثيدحلا

 . هللا همحر- يعفاشلا لالدتسال يزارتألا

 ال ةمرحعملا» : ايم هللا لوسر لاق : لاق - امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح انل ركذو

 . “" «نيزافقلا سبلت الو بقتنت

 لاق مث ةي يبنلا نع -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع دواد وبأ هاور اذه : تلق

 ال نأ یلوأف ةنتفلل بجوم اههجو فشك نأ عم « اههجو ةيطغت ةأرملل زجي ملاذإف : يزارتألا

 اذه يف فصنأ دقلو . ىهتنا ةأرملا يف هنم دكآ لجرلا يف مارحإلا نأل « هجولا ةيطغت لجرلل زوجي

 يف الإ هجولا ركذي الو « هجولا ركذ هيف سيلو « يعفاشلل يراخبلا ثيدح تركذ ثيح لاق ثيح
 -هللا همحر- يعفاشلا لالدتسال فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا كرتو « انركذامك « ملسم ةياور

 قيرطب لج رلاف ‹ ةنتف فشكلا يف نأ عم اههجو يطغن ال ةأرملا نألو) :م . لجرلا هجو يف هفالخ يف

 ام ةدئافو يأ :ش ( سأرلا ةيطغت يف قرفلا يور ام ةدئافو ) :م ههجو يطغي ال نأ ينعي :ش ( ىلوألا

 «اههجو يف ةأرملا مارحإو هسأر يف لجرلا مارحإ » ةي هلوق يهو « -هللا همحر- يعفاشلا هاور

 ههجو يطغي نأ لجرلل زوجي الو « اههجو يطغت نأ ةأرملل زوجي ينعي « سأرلا ةيطخت يف قرفلا
 . مارحإلا يف

 الو . بوثب هفنآ كسي الو هنقذ نود ام هتيلو هينذأ يطغي ةيعفاشلا ةضور» يف ركذ : تلق

 دبع اًضيأ هاور . سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع مصاع نب يلع نع (۲۸۷ /۲) ينطقرادلا هاور (۱)

 يفو . ًاعوفرم . . . . سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع ثايغ نب صفح انث يدزألا حلاص نب نمحرلا
 هيف يناثلاو سلدم وهو جيرج نبا ةنعنعو « هئطخ ىلع رصي ظفحلا ءىيس وهو مئاص نب يلع لوألا دانسإلا

 . قودص نمحرلا دبعو جيرج نبا ةنعنع
 . ًاعوفرم..... رمع نبا نع عفان ينثدح قاحسا نبا نعدواد وبأ هاور : نسح (۲)
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 نهدي ال اذكو «« لفتلا ثعشلا جاحلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ اًبيط سي الو : لاق

 هينذأ يطغي الو ههجو يطخي : دمحأ لاقو . نيضراعلا الو همف يطغي الو هديب هكاسمإ يف سأب

 وأ ةبئاط وأ بيطب ىطغ ولو -هنع هللا يضر- كلام لاق هبو« «سأرلا نم نانذألا» ةا هلوقل

 هريغبو هيلع ءيش الف ةطنح قناوج وأ لدع وأ ةفعلا وهو « للثأ جاجز وأ رجح وأ بشحخ وأ ةبئاح

 . ءادفلا هيلعف رجأ ريغب وأ رجأب

 نيقيرطلا حصأ يف زوجي المح وأ ًاليبنز هسأر ىلع عضو ول يوونلل « بذهملا حرش » يفو
 ةدخم ىلع ههجو نكي نأ هركيو« هسأر ىلع ليكمل اب سأب ال -هنع هللا يضر- ءاطع نعو

 هسأر یطغ ولو « ءاملا يف سمغنیو هریغ دی اذکو < هسأر ىلع هيدي عضی ن هلو < هیدخ فالخب

 <« بيطب سيل ءانحلا -هللا امهمحر- دمحأو ىعفاشلا دنعو « ةيدفلا هيلعف ءانحلاب هدشف نيطلاب

 . بيط نم الو تدارأ نأ اًبوث اههجو ىلع لدست «ةسناجما» يفو

 ام بيطلاو : -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( اًيط سم الو :لاق ) :م خسنلا رثكأ يفو

 ربنعلاو نارفعزلاو كسملاك بيطلا هنم ذختي « هب بيطتي ام بيطلا « ةيلحلا » يفو . ةبيط هتحئار

 رفولينلا شوجزرملااذكو « نالوق يسرافلا ناحيرلا يفو . روفاكلاو نيمسايلاو درولاو لدنصلاو

 » يفو . نيحايرلا نم ءيش مرحملا ىلع حافتلا مهتمتت يفو « انباحصأ ضعب دنع سجرنلاو

 همحر- يعفاشلل اًقالخ بيط ءانحلاو امهوحنو جسفنبلاو نارفعزلاك ةذلتسم ةحئار هلام « طيحللا

 يبأ دنع بيط يمطخلاو ءانح لا يه -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ‹«بيطب تسيل ةمسولاو -هللا

 . قارعلا يمطحخ يف فالخلا ليقو « امهل اًفالخ « -هللا همحر- ةفينح

 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( لفتلا ثعشلا حاحلا ) :م يب يبنلا لوقل يأ :ش ( 4 هلوقل ) :م

 هللا يضر- رمع نبا نع رفعج نب دابع نب دمحم نع ديزي نب ميهاربإ نع ةجام نباو يذمرتلا
 نيشلا حتفب ثعشلا .”لفتلا ثعشلا لاقف ؟ جاحلا نم هللا لوسر اي لاقف لجر ماق : لاق -امهنع

 ءاشنإ وهو .ثعشلا نم هلصأو « سأرلا ربغم وهو « ةثلثمل ا ءاثلابو « ةلمهملا نيعلا رسكو ةمجعملا
 رسكو ةانثم ا ءاتلا حتفب لفتلاو . ءاثعش ةأرماو ثعشأ لجر لاقي هنمو «دهعلا ةلقل هربغتو ربخلا

 . ةهيركلا حيرلا وهو« لفتلا نم هلصأو « بيطلا كرات ءافلا

 هللا يضر- كلام لاق هبو « اًضيأ نهدي ال اًبيط سي ال امك يأ :ش ( نهديال اذكو ) :م

 جريشلاو تيزلا «بذهملا حرش» يفو . بيبح نباو ٠ -هللا همحر- يعفاشلل اًفالخ -هنع

 مرحتو « ةبيطم نكت ملاذإ هندب يف مرحملا ىلع اهلامعتسا مرحي ال ناهدألا نم امهوحنو نمسلاو

 يخبسلا دقرف ثيدحب ةحابإلا ىلع اولدتساو « ندبلا عيمج يف عني هنم بيطملاو « سرلا يف

 . رمع نبا نعدابع نب رفعج نب دمحم نع ديزي نب ميهاربإ نع ۲۸۹٦[ ] ةجام نباو « [۳۱۹۷] يذمرتلا هاور (۱)

 . فيعض وهو يزوخلا ديزي نب ميهاربإ هيف : تلق
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 (ةرقبلا )۱۹٩ 4 مکسوءر اوقلحت الو :  یلاعت هلوقل ؛ هندب رعش الو « هسآر قلحی الو .انیور امل

 : لاق « ثفتلا ءاضقو « ثعشلا ةلازإ هيف نألو ؛ قلحلا ىنعم يف هنأل ؛ هتيحل نم صقي الو . ةيآلا

 ال ): مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ رفصع الو « نارفعز الو « سروب اًغوبصم ابوث سبلي الو

 ًاليسغ نوكي نأ الإ سرو الو « نارفعز هسم ابوث مرحملا سبلي

 ريغ تيزب نهدا ي5 هللا لوسر نأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع دهازلا

 سيل دقرف : لاقو « فيعض وه -هللا همحر- يوونلا لاق « يقهيبلا هاور « مرحم وهو تتقم

 نم فوقوملا دنسيو دنسملا عفري ناكو « ًأطخ هدازو « ةلفغ هيف تناك نابح نبا لاقو « ءيشب

 . بيطم ريغ يأ تتقم ريغ : هلوق نيعم نب ىيحي هفعضو « هب جاجتحالا لطبف ٠ مهفي ال ثيح

 ( هندب رعش الو هسأر قلحي الو ) :م «لفتلا ثعشلا جاحلا :١ يَ هلوق وه و :ش (انيور امه ) :م

 اوقلحت الو # : ىلاعت هلوقل ):م هبراش ذخأو هتيحل قلحاذكو « هتناعو هطبإ رعش لثم :ش

 نع يهنلا ةلالدبو سأرلا قلل يهنلا ىلع هترابعب لديف « (١۱۹ةيآلا: ةرقبلا ) ةيآلا (مكسوءر

 «هتلازإب قافترالا لصحي ايمان هنوكل ةلازإللا نع نمألا قحتسا سأرلا رعش نأل « ندبلا رعش قلح

 . هتلالد هب قحلتف ندبلا رعش يف ىنعملا اذهو

 :ش ( هيف نالو ) :م هب قافترالا ثیح نم :ش ( قلحلا ینعم يف هنأل « هتي نم صقي الو ) :م

 :ش ( ثفتلا ءاضقو ) :م بيرق نع هريسفت رم دق :ش ( ثعشلا ةلازإ ) :م ةيحللا نم صقلا يف يأ

 ةلازإ ءاضق دارملاو « خسولا وه : يزرطملا لاقو « ةئلثملابو ءافلاو « قوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب

 ثفتلا ءاضق : يكاكلا لاقو « لاستغالاو سرلا قلحب هؤاضقو مارحإلا خسف وه ليقو ثفتلا

 دمحأو يعفاشلا لاق انلوقبو « دادحتسالاو طبإلا فتنو « رفاظألا ملقو « براشلا صقب ةلازإ

 . هیاور

 ةلمهملا نيسلابو ءارلا نوكسو واولا حتفب سرولا :ش ( سروب اًعوبصم اًبوث سبلي الو: لاق ) :م

 نم بولجم نارفعزلا وحن هبشي هنإف « رمحأ ءىش : «سوماقلا» ىفو « ةحئارلا بيط تبن وهو

 الو ) :م رفصأ غبص «ناويدلا »يفو « نميلاب نوكي رفصأ تبن سرولا :(حاحصلا » يفو « نميلا

 . رفصعب اًعوبصم اًبوث الو يأ :ش ( رفصع الو ) :م نار عزب اًعوبصم اًبوث الو يأ :ش ( نارفعز

 . هيلع دزي ملو غبص رفصعلا : يرهوجلا لاق

 نأ الإ سرو الو نارفعز هسم اًبوث مرحملا سبلي ال ) :م ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( 4 هلوقل ) :م
 « نارمع يبأ نبا انثدح : لاق « يواحطلا رفعج وبأ ظفاحلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( ًاليسغ نوكي

 وه و« فيعض يخبسلا بوقعي نب دقرفو سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع دقرف نع (9۸ )٩/ يقهيبلا هجرخأ (1)
 . ًأطخلا ريثك نيل
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 ؛ رفصعملا سبلب سب ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . نوّلل ال بيطلل عنملا نأل ؛ « ضفني ال

 مامحلا لخديو ‹« لستغي نأب سأب الو :لاق . ةبيط ةحئار هل نأ انلو « هل بيط ال نول هنأل

 لاق رمع نبا نع عفان نع هللا دبع نع ةيواعم وبأ انثدح « يدزألا حلاص نب نمحرلا دبع انثدح

 يف ينعي « 'اليسغ نوي نأ الإ نارفعز وأ سرو هسم اًبوٹ اوسبلت ال » : ی هللا لوسر لاق

 ال ):م يواحطلا ةياور يف رمع نبا ثيدح يف عقو - ًاليسغ نوكي نأ الإ- :هلوق « مارحإللا

 نعو « «ناخ يضاق ىواتف» يف اذك « نارفعزلاو رفصعلا ةحئار هنم دجوي ال يأ :ش ( ضفني

 ضفنلا ليقو « هريغ ىلإ ةبيط ةحئار هنم جرخي ال يآ هريغ ىلإ غبصلا رثأ ىدعتي ال نأ يأ « دمحم

 . رثانتلل ال بيطلل ةربعلا نأل حصي ال اذهو « رثانتلا

 جرخي ال -ضفني ال- هلرق ىنعم نأ ىلإ ليلعتلا اذهب راشأ :ش ( نولل ال بيطلل عنملا نأل ) :م

 ببسب يرودقلا ىلع ضرتعا « اًبيط هنوك لجأل يأ « اًبيط هنوكل عنملا نأل « ةبيط ةحئار هنم

 بوثلا تضفن لاقي هنأل «لعافلل ءانبلا ىلع ركذ ثيح - ضفني ال ًاليسغ نوكي نأ الإ - : هلوق

 وه انإو « أطخ اذه « ضفانب سيلف ضوفنم بوثلاو « هيلع ام طقسيل هتكرح اذإ « اًتضفن هضفنأ
 . لوهجملا ةغيص ىلع ضفني

 طبض ضفتي ال : لاق ان -هللا همحر- يرودقلا نأل « هل هجو ال طقاس ضارتعا اذه : تلق

 هنع لقن هنأ انملس نئلو « نيهجولا لمتحي ظفللاو ضارتعالا هيلإ هجوتي ىتح لعافلا ءانب ىلع

 . عساو باباذهو « يزاجملا دانسإلا قيرطب هجو هلف « لوهجلا ءانب ىلع

 «اًقرع :ش ( هل بيط الو نول هنأل ‹ رفصعملا سبلب سأب ال :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 . دمحأ لاق هبو <  رطقلا قوس يف عابيال اذهلو

 يف ححصو « نارفعزلاو سرولاك اهنم اًعونمم نوكيف :ش ( ةبيط ةحئار هل نأ انلو ) :م

 ةلاح رفصعملا سبل يف -هنع هللا يضر- ةحلط ىلع -هنع هللا يضر- رمع راكنإ «ًاطوملا»
 ۰ ۰ ٠ .مارحإلا

 ‹ ملسم هاور :ش ( مرحم وهو ) :م لستغا ءب هنأل :ش ( لستغی نأب ساب الو :لاقو ) :م

 يَ هللا لوسر لاستغا -هنع هللا يضر- يراصنألا بويأ وبأ ىكحو « هيف صخر رمع نبا نألو

 نباو رباج صحخرو <« ةبانجلا نم لستغي مرحملا نأ ملعلا لهأ عمجأو « هيلع قفتم ٠ مرحم وهو

 مهوتل ءاملا يف هسأر بيغي نأ كلام هركو روث وبأو دمحأو يعفاشلاو ريبج نب ديعسو رمع

 يقهيبلاو يعفاشلا ىورو « هيلع ءاملا بصي هنأل :ش ( مامحلا لخديو ) :م معطأ لعف نإف « ةيطغتلا

 كلام لاقو « مرحم وهو ةفحجلاب اًمامح لخد هنأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع امهدانسإب

 )١( فيعض وهو يدزألا حلاص نب دحاولا دبع هيف فيعض هدانسإ .
. 

 ) )۲حصأ هانتبثأ امو «رطفلا »: ةيدنهلا ىفو . رطفملا قوقش » : عوبطملاو طوطخملا يف

AV 



 لاقو . لمحملاو تيبلاب لظتسي نأب ساب الو « مرحم وهو لستغا - هنع هللا يضر - رمع نأل
 انلو . سأرلا ةيطغت هبشي هنأل ؛ كلذ هبشأ امو « طاطسفلاب لظنسي نأ هركي : - هللا همحر - كلام
 .تيبلا هبشأف هندب سم ال هنألو ؛ همارحإ يف طاطسف هل برضي ناك - هنع هللا يضر - نامثع نأ

 هنأل ؛ هب سأب الف ههجو الو هسأر بيصي ال ناك نإ هتطغ ىتح ةبعكلا راتسأ تحت لخد ولو

 ةقفن هيف ناك اذإ هركي :هللا همحر - كلام لاقو . نايمهلاب هطسو دشي نأب سأب الو « لالظتسا
 .ناتلاحلا هيف توتساف طيخملا سبل ىنعم يف سيل هنأ انلو . ةرورض ال هنأل ؛ هريغ

 . یدتفا كلدتو مامحلا لحد ولو

 الو) :م ًالوطم «ًأطوملا»يف كلام هاور :ش ( مرحم وهو لسنغا -هنع هللا يضر رمع نأل ) :م

 سكعلاب «برغملا» يفو « ةيناثلا رسكو ىلوألا ميلا حتفب :ش ( لمحلملاو تيبلاب لظتسي نب سأب
 ؟لزان لظتسا ولو « ىدتفا اًبكار لمحملاب لظتسا ول دمحأو كلام نعو « ريبكلا جدوهلا وهو اًضيأ
 . هيلع ءيش ال

 هبو ‹« ةريبكلا ةميخلا وهو :ش ( طاطسفلاب لظتسي نأ هركي -هنع هللا يضر- كلام لاقو ) :م

 وحن :ش (كلذ هبشأ امو ) :م دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يف ةيدفلا بجت لعف ول ىتح « دمحأ لاق
 هنأل ) :م كلذ وحنو اًبوث اهيلع عضيو اهسأر ةطوبرم داوعأ ةثالث ميقي وأ دوع ىلع ابوث عفري نأ
 . هركيف هسأر سي مل نإو :ش ( سرلا ةيطغت هبشي

 ةبيش يبأ نبا ىور :ش ( همارحإ يف طاطسف هل برضي ناك -هنع هللا يضر- نامثع نأ انلو ) :م

 هللا يضر- نامثع تيأر : لاق « نامهط نب ةبيتق نع تلصلا انثدح عيكو انثدح « «هفنصم» يف

 حالسلا لمحي مرحملا باب يف هركذ « ةرجشلاب قلعم هفيسو بورضم طاطسف يف حطبألاب -هنع
 لالظتسالا نأل «هركي الف :ش ( تيبلا هبشأف هندب سمي ال ) :م طاطسفلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م
 . فقسلاب تيبلا يف

 هنأل ء«هب سأب الف ههجو الو هسأر بيصي ال ناک نإ هتطغ یتح ةبعكلا راتسأ تحت لخد ولو ) م

 . كلذ هركي « ينغملا» يفو « بوثلاب لالظتسالا نوكيف :ش ( لالظتسا

 كلام لاقو) :م ريناندلاو مهاردلا هيف عضوي ام وهو :ش ( نایمهلاب هطسو دشی ناب سأب الو ) :م

 الف هتقفن هيف ناک نإو كلذ يف هل :ش ( ةرورض ال هنأل « هريغ ةقفن هيف ناك اذإ هركي :هنع هللا يضر

 . هب ساب

 هب توتساف ‹ طيخملا سبل ىنعم يف سيل ) :م هطسو يف نايمهلا دش يأ :ش ( هنأ انلو ) :م

 مرحملل ةقطنملاو نايمهلا يف صخرو ‹ رذنملا نبا لاقو « هريغ ةقفنو هتقفن ينعي :ش ( ناتلاحلا

 دمحأو يعفاشلاو يعخنلاو مساقلاو دهاجمو سوواطو ءاطعو بيسملا نب ديعسو سابع نبا
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 نم رثكيو : لاق. سأرلا ماوه لتقي هنألو ؛بيط عون هنأل يمطخلاب هتيحل الو « هسأر لسغي الو

 باحصأ نأل راحسألابو اًنابكر ىقل وأ « اًيداو طبه وأ « اًقرش الع املك تاولصلا بيقع ةيبلتلا

 . لاوحألا هذه يف نوبلي اوناك مهنع هللا يضر يب هللا لوسر

 لخدي لب دقعي نأ هل سيل لاق قاحسإ نأ ريغ « -نيعمجأ مهنع هللا يضر- روث وبأو قاحسإو

 كيلع قيوس وأ مرحملل ةقطنملا يف -اهنع هللا يضر- ةشئاع تلاقو . ضعب يف اهضعب روسب
 . يربطلا نيدلا بحم هركذ « كسفن

 هبو «هدسج اذكو « «طيحبملا» يفو . ءاخلا رسكب :ش ( يمطخل اب هتيحل الو هسأر لسغي الو ) :م

 «هركي ميدقلا يفو « ردسلاو : لاق يمطخلاب هركي ال ديدجلا يف « زيجولا حرش » يفو ٠ كلام لاق
 :ش ( بيط عون) :م يمطخلاب لسغلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م دمحأ لاق هبو « هيلع ةيدف ال نكلو

 عمج « ميملا ديدشتب :ش ( سأرلا ماوه لتقي هنألو ) :م ةبيط ةحئار هل نأل « قارعلا يمطخ يفاذه

 يبأ دنع مدلا هيلع بجي يمطخلاب هتيحلو هسأر لسغ اذإ مث « انه اه لمقلا اهب ديرأو « ةماه

 هنأ : امهدحأ نايرخأ ناتياور فسوي ىبأ نعو « ةقدصلا هيلع بجت لاق -هنع هللا يضر -ةفينح

 ماوه لتقي هنأل مدو بيط هنأل مد « نامد هيلع بجي : ةيناثلاو  نانشألا ةلزنمب ةلمج هيلع ءيش ال

 . هيلع ءيش ال حارقلا ءاملاب وأ نوباصلاب وأ ضرحلاب هلسغ ولاوعمجأو « سأرلا

 يفو :ش ( ةالصلا بيقع ةيبلتلا نم رثكيو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف لضفألا وهو « تاتئافلا نود تابوتكم لا بيقع « طيحملا » يفو « تاولصلا خسنلا ضعب

 املك) :م قافرلا مادطصا دنع يبلي ال : لاق دمحأو كلام دنع الإ عامجإللا هيلعو « ةياورلا رهاظ

 نوكسو ءارلا حتفب :ش ( اًتابكر ىقل وأ اًيداو طبه وأ ) :م اًعفترم اتاکم دعص يأ :ش ( اًفرش الع

 - ةالصلا بيقع- هلوق ىلع فطع :ش ( راحسألابو ) :م رفسلا يف لبإلا باحصأ مهو « فاكلا

 . رحس عمج راحسألاب اًضيأ يأ « ةيبلتلا نم رثكي يأ

 يبأ نبا ىورو « بيرغ اذه :ش ( لاوحألا هذه يف نوبلي اوناك يب هللا لوسر باحصأ نأل ) :م

 فلسلا ناك : لاق طاباس نع جيرج نبا نع رمحألا دلاخ وبأ انثدح « « هفنصم » يف ةبيش

 ءاقتلا دنعو هولع وأ اًيداو اوطبه اذإو « ةالصلا ربد يف : عضاوم ةعبرأ يف ةيبلتلا نوبحتسي

 . قافرلا

 اذإو ء ةالصلا ربد دنع ةيبلتلا نوبحتسي اوناك لاق ةمثيخ نع شمعألا نع ةيواعم يبأ نعو

 . اًضعب مهضعب يقل اذإو اًيداو طبه وأ اًفرش دعص اذإو هتلحار لجرلاب تلبقتسا

 ‹ ةبوتكمل ا رابدأ يفو « اًيداو طبه وأ « دعص وأ « اًبكار يقل اذإ يبلي يي ناك “مامإلا» يفو
 يعفاشلا لوق وهو لاوحألا هذه يف ةيبلتلا نوبحتسي فلسلا ناك يعخنلا لاقو . ليللا رخآ يفو

 . نعنع دق جيرج نباو مالك هيفو رمحألا دلاخ وبأ هيف (۱)

۱۸۹ 



 عفريو .لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا دنع اهب ىتؤيف ةالصلا يف ريبكتلا لاثم ىلع مارحإلا يف ةيبلتلاو

 توصلا عفر :جعلاف «جثلاو ‹ جعلا جحلا لضفأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ ةيبلتلاب هتوص

 ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور امل دجسملاب ًادتبا ةكم لخد اذإف : لاق . مدلا ةلاسإ :جثلاو « ةيبلتلاب

 مادطصا دنع يبلي ال -امهنع هللا يضر- لبنح نباو : كلام لاقو ‹ ديدجلا يف -هللا همحر

 . قافرلا

 يتؤيف) :م ةنس اهرخآو طرش اهلوأ :ش ( ةالصلا يف ريبكتلا لاثسم ىلع مارحإلا يف ةيبلتلاو ) :م

 لضفأ) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( 45 هلوقل ةيبلتلاب هتوص عفريو لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا دنع اهب

 نبا مهنم ‹ -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج هاور ثيدحلا اذه :ش ( جثلاو جملا جحلا

 نب دمحم تعمس : لاق يزوخلا ديزي نب ميهاربإ نع ةحام نباو يذمرتلا هثيدح یورو «رمع

 لاقف هي هللا لوسر ىلإ لجر ماق : لاق - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع ثدحي رفعج نب دابع
 جعلا لاقف ؟ لضفأ جحلا يأ «لاقف رخآ ماقف « لفتلا ثعشلا لاقف ؟ جاحلا نم هللا لوسر اي

 « جحلا ىلإ ليبسلا نع لئس ل يبنلا نأ يور : فنصملا لوق دنع هيف مالكلا رم دقو « “حثلاو
 . (ةلحارلاو دازلا » : لاقف

 جعي جعدقو « توصلا عفر جعلا : يرهوحجلا لاق :ش ( ةيبلتلاب توصلا عفر :جعلاو ) :م

 تجث نم :ش ( مدلا ةقارإ :جثلاو ) :م « ريركتلا ىلع ليلد هتفعاضمو « توص اذإ ججعو اجيجع

 «ادج بصنا اذإ جاج رطمو < هليبسب يأ هجيجشب يداولا اناتأو ٠ هتملسأ اذإ اجث هجث مدلاو ءاملا

 « تاعامجلا دجاسم يف هتوص عفري ال : -هنع هللا يضر- كلام لاقو ‹ يدهلا مد ناليس حلاو

 يف ةي هللا لوسر ىبل دقو « ةعامجلا فلاخو ىنم دجسمو مارحلا دجسملا يف الإ اهل نبت مل اهنأل
 ° هتالص ربد یف ةفيلحلا يذ دجسم

 «مارحلادجسم اب أدتبا ةكم مرحملا لخد اذإ يأ :ش ( دجسم اب ادتبا ةكم لخد اذإف : لاق ) :م

 يف ةبعكلا يأ ‹ تيبلا ةرايز دوصقملا نأل « مارحلا دجسملا لخدي نأ لبق رخآ لمعب لغتشي ال ينعي

 ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا :ش ( مارسحلا دجسملا لخد ةكم لخد امل يب يبنلا نأل ) :م دجسملا

 فاط مث ًأضوت ةكم لخد نيح هب أدب ءيش لوأ ةي يبنلا نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع

 . عامجإلاب ةبيش ينب باب نم هلخدي نأ بحتسيو «تيبلاب

 نبا نع هایورو . فيعض وهو ديزي نب میهاربإ هیفو « [۲۸۹7] ةجام نباو « [۳۱۹۷] يذمرتلا هاور : نسح (۱)

 . ًاعوفرم . . . . ركب نع عوبري نب نمحرلا دبع نع ردكنملا نب دمحم نع نامشع نب كاحضلا نع كيرف يبأ .
 . نسح هدانسإو

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۲)



 ا

 اليل هرضي الو «هيف وهو تيبلا ةرايز دوصققملا نألو ؛ مارحلا دجسملا لخد ةكم لخد مالسلاو

 نبا ناكو ‹ للهو ربك تيبلا نياع اذإو . امهدحأب صتخي الف ةدلب لوخد هنأل ؛ راهن وأ اهلخد

 - هللا همحر - دمحمو . ربكأ هللاو « هللا مسب : تيبلا يقل اذإ لوقي - امهنع هللا يضر - رمع

 لوقنملاب كربت نإو « ةقرلاب بهذي تيقوتلا نأل ؛ تاوعدلا نم جحلا دهاشمل لصألا يف نيعي مل

 هيلع يبنلا نأ يور امل ؛ للهو « ربكو « هلبقتساف دوسألا رجح اب ادتبا مث : لاق . نسحف اهنم

 وأ اهلخد اليل هرضي الو ) :م دجسم ا يف تيبلا يأ :ش ( هيف وهو تيبلا ةرايز دوصقملا نألو ) :م

 صتخي الف ةدلب لوخد هنأل ) :م راهنلا يف وأ ليللا يف ةكم لخد جاحلا رضي الو يأ :ش ( راهن

 اهلوخد سانلا ضعب لاق“ مالسإلا خيش طوسبم » يفو « راهنلاو ليللا دحأب يأ :ش ( امهدحأب

 اوناك انلق . ًاليل اهولخد نوهركي اوناك -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نأ يور ال « لضفأ راهنلاب

 . ةقرسلا ةفاخم كلذ نوهركي

 ةمظعملا ةبعكلا هذه نم لجأ يأ « ربكأ هللا لاق يأ :ش ( للهو ربك تيبلا نياع اذإو ) :م

 ءاعدلا نإ ليق دقو « تيبلا ةدابع مهوت نع يربتلا هانعمو « هللا الإ هلإ ال لاق يأ « للهو

 مسب :تيبلا يقل اذإ لوقي -امهنع هللا يضر- رمع نبا ناكو ) :م لفغي الف تيبلا ةيؤر دنع باجتسم

 رجحلا مالتسا دنع كلذ لوقي ناک هنأ هنع يقهيبلا هاور يذلاو « بيرغ اذه :ش ( ربکا هللاو هللا

 . دوسلا

 ( ايش جحلا دهاشمل ) :م «طوسبملا» يف يأ :ش ( لصألا يف نيعي مل -هللا همحر- دمحمو ) :م

 (ةقرلاب بهذي تيقوتلا نأل « تاوعدلا نم ) :م دهشم عمج وهو « جحلا نكامأل يأ . ميملا حتفب :ش

 :م تاوعدلا نم يأ :ش ( اهنم لوقنملاب كربت نإو ) :م ةظوفحم ىلع نوكي نم ةلزنب ريصي هنأل :ش
 نع ميشه هركذ « مالسلاب انبر انيح مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا : لوقي نأ اهنم :ش ( نسحف )

 ىلإ رظن اذإ ناك -هنع هللا يضر- رمع نأ هيبأ نع بيسملا نب ديعس نب دمحم نع ديعس نب ىيحي

 يبنلا نأ جيرج نبا نع ملاس نبا ديعس انربخأ -هللا همحر- يعفاشلا ىورو . كلذ لاق تيبلا

 ‹ ةباهمو اًيركتو اًميظعتو اًفيرشت تيبلا اذه دز مهللا : لاقو هرصب عفر تيبلا رظن اذإ ناك ةي

 .  ًيركتو اًميظعتو اًفيرشت هرمتعا وأ هجح نمم همرکو هفرش نم دزو

 تيبلا يقل اذإ ناك ةي هللا لوسر نأ -هنع هللا ىضر- ءاطع نعو « لضفم اذه : تلق

 . لضفم اًضيأ اذه : تلق . ربقلا باذعو ردصلا قيضو رقفلاو نيدلا نم تيبلا برب ذوعأ :لاق

 ًادتباف دجسملا لخد ةي يبنلا نأ يور امل للهو ربكو هلبقتساف دوسألا رجحل اب أدتبا مث :لاق ) :م

طقنم اذه : لاق مث . ةي يبنلا نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس نع (۷۳ )٩/ يقهيبلا هاور (۱)
 لسرم دهاش هلو ع

 .ًالسرم . . . . لوحكم نع يماشلا ديعس يبأ نع يروثلا نايفس نع
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 هلوقل ؛ هيدي عفريو : لاق ؛ للهو « رب ربكو هلبقتساف رجح اب ًادتباف دجسملا لخد مالسلاو ةالصلا

 هملتساو :لاق. «رجحلا مالتسا اهتلمج نم ركذو « نطاوم ةعبس يف الإ يديألا عفرت ال » : ا

 رجحلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور امل ؛اًملسم يذؤي نأ ريغ نم عاطتسا نإ هلبقو

 هيلع هيتفش عضوو « دوسألا

 « رشلا بناج نم تيبلا باب يلي يذلا نكرلا يف دوسألا رجحلا :ش ( للهو ربكو هلبقتساف رجحل اب

 يذلاو يماشلا نكرلا فاوط يف هيلي يذلا يمسي نم دنع يقارعلا نكرلاو دوسألا نكرلا ىمسيو

 هلبقتسيو هلايحب فقيو « عباصأ عبس الإ عرذأ ةثالث ضرألا نم هعافتراو ‹ يقارعلا نكرلا هدعب

 . هللا الإ هلإ ال لاق يأ « للهو ربكأ هللا لاق يأ - ربك- هلوقو « ههجوب

 ةفحتلا يفو . ىبتجملا يفاذك « ةالصلا حاتتفا دنع عفريامك :ش ( هيدي عفريو :لاق ) :م

 عفري «يباجيب ءأالا»و «عيبانيلا»و «عئادبلا» يفو . ملسي مث امهلسري مث ةالصلا يف امك | ذري

 E) هلوقل) :م هينذأ وذح «ينامركلا» يفو « حيحصلا وهو هيبكنم نم وذح نکل ةالصلا يف امك « هيدي

 ( رجحلا مالتسا اهتلمج نم ركذو « نطاوم ةعبس يف الإ يديألا عفرت ال ) :م ايك يبنلا لوقل يأ :ش
 . رجحلا مالتسا هيف سيلو ‹ ةالصلا ةفص يف ىصقتسم هيف مالكلا رم دق . :ش

 يديألا عفرت : لاق -هنع هللا يضر- يعخنلا ميهاربإ ىلإ ادنسم « راثآلا حرش » يف ركذو

 مالتسا دنعو نيديعلا يفو « رتولا يف تونقلل ريبكتلا يفو ةالصلا حاتتفا يف عضاوم ةعبس يف
 يف ىبتجملا» يفو . نيترمحجلا دنعو نيماقملا دنعو تافرعو عمجبو ةورملاوافصلا ىلع رجحلا

 نيديعلا تاريبكتو تونقلاو ةالصلا حاتتفا اهنم ةعبرأ نطاوم ةعبس يف يديألا عفرت لاصخلا باتك

 . نيفقوملاو نيترمجلادنعو ةورملاو افصلا دنع تايقابلا سمخلاو فاوطلا حاتفتساو

 نم فكلاب هحسم وأ ةلبقلا وأ نيديلاب هلوانت همالتساو رجحلا يأ :ش ( هملتساو :لاق ) :م

 عضي نأ مالتسالا ءاهقفلا دنعو « هبلط مالتسالاو رجحلا يهو « ماللا رسكو نيسلا حتفب ةملسلا

 كلذلو « ةيحتلا وهو مالسلا نم رجحلا مالتسا : يرهزألا لاقو . همفب هلبقيو رجحلا ىلع هيفك

 لاقو . مالسلا نم لاعتفا هنوبتجي سانلا نأ هانعمو « ىبتجملا دوسألا نكرلا نومسي نميلا لهأ

 هتسمل اذإ رجحلا تملتسا لوقت « ةراجحلا يهو « نيسلا رسكب مالسلا نم لاعتفا وه « ينغملا» يف

 . ةقفاوملا يهو ةملاسملا نم ذوخأم هتزمه تكرت « زومهم وه : يبأرعألا نبا لاقو . دي وأ مفب

 عضوو دوسألا رجحلا لبق ايب يبنلا نأ يور امل « اًملسم يذؤي نأ ريغ نم عاطتسا نإ هلبقو ) :م

 عفان نع نوع نب دمحم نع «هننس» يف ةجام نبا ظفللا اذهب هاور ثيدحلا اذه :ش ( هيلع هيتفش

 نبا دمحم هيفو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور : لاقو سابع نبا نع )۲١/ ٠١١( ؛عمجملا» يف يمثيهلا ٠ دروأ (1)

 وه و لیل يبأ نبا هيفو .(۴١٠ص) رمع نبا نع هدروأو . قثو دقو هظفح ءوسل فعض دقو ىليل يبأ

 . طلتخا دقو بئاسلا نب ءاطع هيف : لاقو سابع نبا نع (۲۳۸ /۳) هدروأو . فیعض
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 « رجحلا ىلع سانلا محازت الف « فيعضلا يذؤت ديأ لجر كنإ » : - هنع هللا يضر - رمعل لاقو

 ( ربكو « للهو هلبقتساف الإو ‹ هملتساف ةضرف تدجو نإ نکلو

 يكبي هيلع هيتفش عضو مث رجحلا يب يبنلا لبقتسا : لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع
 هاورو «تاربعلا بکست انه اه رمع اي ): لاقف « يكبي باطخلا نب رمعب وه اذإف تفتلا مث ًاليوط

 » يف يبهذلا هبقعتي ملو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو « هكردتسم » يف مكاحلا

 رکنم وه : لاق هنأ يراخبلا نع لقنو ‹« نوع نب دمحم هللع «هنازیم» يف هنکلو « ( هرصتخیم
 . © هيدحلا

 تاقثلا قفاو اذإ الإ هب جتحي الف ةياورلا ليلق وه :« ءافعضلا » باتك يف نابح نبا لاقو

 « ءيشب سيل وه : نايفس نبا لاق « يناسارخلا وه اذه « نوع نب دمحمو : ٤ مامإلا» يف لاقو

 . ثيدحلا كورتم : يدزألاو يئاسنلا لاقو

 - باطخلا نب رمع نع هجرخأ نيتفشلا ركذ هيف سيلو « ةسمخل ا ةمئألا هاور ثيدحلا : تلق

 الولو « عفنت الو رضت ال رجح كنأ ملعأ ينإ : لاقو هلبقف رجحلا ىلإ ءاج هنأ -هنع هللا يضر

 . كتلبق ام كلبقي ةي هللا لوسر تيأر ينأ

 هتيأر لاقف « رجحلا مالتسا نع لئس هنأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع يراخبلا جرخأو

 الب هنأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نعو « هيلع عمجم رجحلا ليبقتو « هلبقيو هماتسي يَ
 تارم ثالث هيلع دجسو نكرلا لبق هنأ سابع نبا نعو . ينطقرادلا هاور « رجحلا ىلع دجس

 هجرخأ « اذكه لعف ةي هللا لوسر تيأر : لاق مث ‹ هيلع دجسو رمع هلبقو يعفاشلا نعو
 ملعلا لهأ روهمج : لاقو . ةعدب هنإ : لاقو «رجحلا ىلع دوجسلا هدحو كلام هركو « يقهيبلا

 نإ ملتسا وأ ملتسيو لبقي الإو نكمأ نإ دوجسلاو مالتسالاو ليبقتلا نيب عمجيو هبابحتسا ىلع
 . نآلا يتأي ام ىلع ىصع وأ نجحم نم اًتيش رجحلا سي وأ هيلع ليبقتلا رذعت

 هللا يضر- باطخلا نب رمل ايب يبنلا لاق يأ :ش ( -هنع هللا يضر- رمعل لاقو ) :م

 :ش (ةضرف تدجو نإ نكلو « رجحلا ىلع سانلا محازت الف فيعضلا يذؤت ديأ لجر كنإ ) :م :-هنع

 ثيدحلا اذه :ش ( ربكو للهو هلبقتساف الإو هملتساف ) :م اًقاشكنا يأ « اجارفنا يأ . ةجرف ىوريو

 بوقعي يبأ نع نايفس نع مهلك يلصوملا ىلعي وبأو ةيوهار نب قاحسإو يعفاشلاو دمحأ هاور
 الب يبنلا نأ باطخلا نب رمع نع ثدحي جاجحلا ةرامإ تعمس : لاق « نادقو همساو يدبعلا

 ةولخ تدجو نإ « فيعضلا ىذؤتف رجحلا ىلع سانلا محازت ال يوق لجر كنإ » : هل لاق

 . ۲ للهو ربکو هلبقتساف الو هملتساف

 . ]۲۹٤٥[ ةجام نبا هاور )1(

 . ةقث ىنيدملا نباو نيعم نبا لاق ريبكلا يفوكلا نادقو همس ازوفعي وبأو حيحص هدانسإو : تلق (۲)
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 يف ءيشب رجحلا سي نأ هنكمأ نإو : لاق . بجاو ملسملا ىذأ نع زرحتلاو « ةنس مالتسالا نألو

 ء هتلحار ىلع فاط مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امل لعف كلذ لبق مث هريغو « نوجرعلاك هدي

 « هللا دمحو «للهو « ربكو « هلبقتسا كلذ نم اًنيش عطتسي مل نإو « هنجحمب ناكرألا ملتساو

 بابلا يلي امن هنيي نع ذخآ مث : لاق « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع ىلصو

 -ديأ- هلوق ثراحلا دبع نب عفان نب نمحرلا دبع وه خيشلا اذه نأ اوركذ : ينطقرادلا لاق

 وهو « ديألا نم ةهبشم ةفص وهو يوق يأ « ةلمهملا لادلابو ةروسكملا ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب
 . ةوقلا

 «ةنس رجحلا مالتسا نألو يأ :ش ( بجاو ملسملا ىذأ نع زرحتلاو « ةنس مالتسالا نألو ) :م

 . بجاولاب لخي هجو ىلع ةنسلاب يتأي ال ىنعملا لصاح

 فئاطلا نكمأ نإو يأ :ش ( نوجرعلاك هدي يف ءيشب رجحلا سي نأ هنكمأ نإو : لاق ) :م

 عجري يذلا قذعلا وهو « ةلمهملا نيعلا مضب « نوجرعلاك هدي يف ناك ءيشب رجحلا ساسمإ

 يأ جارعنالا نم نولعف وه : جاجزلا لاقو . اًسباي لخنلا ىلع ىقبيف خيرامشلا هنم عطقيو

 نوكسو ميملا رسكب « نجحملا لثم :ش ( هريغو ) :م لخنلا دوقنع [. . .] قذعلاو « فاطعنالا

 . ناجلوصلاك سأرلا جوعم دوع وهو « نونلابو ميجلا حتفو ةلمهملا ءاحل ا

 طرشلا باوج :ش ( لعف ) :م نوجرعلا وحن هدي يف يذلا ءيشلا ىلإ :ش ( كلذ لبق مث ) :م

 اذه :ش ( هنجحمب ناکرألا ملتساو هتلحار ىلع فاط ) :م ايب يبنلا نال يآ :ش ( ءب هنآ يور امل ) :م

 عادولا ةجح يف ا يبنلا فاط : لاق سابع نبا نع «حيحصلا» يف يراخبلا هاور ثيدحلا

 يبنلا فاط : لاق -هنع هللا يضر- رباج ثیدح نم دواد وبأو ملسم یورو نجحمب نكر لا ملتسي

 ‹ اًقنآ نجحعملا ريسفت رم دقو « ثيدحلا . . هنجحمب رجحلا ملتسي هتلحار ىلع عادولا ةجح يف ةي

 رركت رابتعاب هعمج اغنإو « يناميلا نكرلاو دوسألا رجحلا ناكرألاب دارأ - ناكرألا ملتسي- : هلوق

 . طاوشألا

 :م هريغو نوجرعلا ساسمإ وأ رجحلل مالتسالا نم يأ :ش ( كلذ نم اًئيش عطتسي مل نإو ) :م

 - سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا ىور ال « بجاو ريغ بحتسم لابقتسالا اذه :ش ( هلبقتسا )
 هب قطني ناسلو نارصبي نانيع هلو دوسألا رجحلا رشحي ١ : لاق يب ىبنلا نأ - امهنع هللا ىضر

 وحن هيفك نطاب لعجيو رجحلا لبقتسي نأ لابقتسالا ةئيهو . “ هلبقتسا وأ هملتسا نمل دهشيف
 ىلع ىلصو) :م ىلاعت :ش (هللا دمحو للهو ربكو ) :م . هيلإ امهرهظ نوكيو ءامسلا ىلإ ال رجحلا

 نود فئاطلا ذخآلا ىلإ عجري هنيي يف ريمضلا : ش ( بابلا يلي ام هنيب نع ذخأ مث : لاق يب يبنلا

 نب ديعس نع ميثخ نبأ نع ريرج نع« دوسألا رجحلا يف ءاج ام باب - جحلا» يف (۲۹۲ /۳) يذمرتلا هاور (۱)

 . فيعض وهو هللا دبع نب رمع وه ميثخ نباو « نسح ثيدح : يڏمرتلا لاقو اعوفرم سابع نبا نع ريبج
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 ملتسا - مالسلا هيلع - هنآ يور امل ءطاوشأ ةعبس تيبلاب فوطيف كلذ لبق هءادر عبطضا دقو

 تحت هءادر لعجي نآ عابطضالاو .طاوشأ ةعبس فاطف بابلا يلي امن هنيمي نع ذخأ مث « رجحلا

 . ل هللا لوسر نع كلذ لقن دقو « ةنس وهو « رسيألا هفتك ىلع هيقليو «نميألا هطبإ

 اندنع هب ديعي اًسوكنم فاط اذإف « اًسوكنم فاوطلا نوكي هراسي نع هذخأ ول هنأل هب ديقو « رجحلا

 خيش « طوسبم)» يفو « ةريخذلا » يفاذك مد هيلعف ةداعإلا لبق عجر اذإف « ةكجب مادام

 ريغ نم فاوطلا حتتفا ول « طوسبملا» يفو هبدتعيال : كلامو دمحأو يعفاشلا لاقو مالسإلا

 ‹ هيف نورخأتملا فلتخا دقو « لصألا يف لصفلا اذه -هللا ةمحر- دمحم ركذي ملف رجحلا

 . زوجي: ليقو « زوجي ال : ليقف

 ًالاح تعقو ةلمج هذهو « هنم وهساذهو « هئادرب باوصلا :ش ( هءادر عبطضا دقو ) :م

 « دقم وأ ةرهاظ - دق - ةملك نم اهيف دب ال ًالاح تعقو اذإ ةيضامل ا ةيلعفلا ةلمجلا نأل . دق ةملكب

 ترصح دق يأ .(٠٩ةيآلا: ءاسنلا) 4 مهرودص ترصح مكوؤاج وأ : ىلاعت هلوق وحن

 لجأل ءاط هؤات تبلق « هنم لاعتفا وهو ‹ دضعلا وهو عبطضا نم عبضلا قاقتشاو « مهرودص

 . داضلا

 يأ اطوش ادع لاقي طوش عمج وهو « تارم عبس يأ :ش ( طاوشأ ةعبس تيبلاب فوطيف ) :م

 ام هنيمي نع ذخأ مث رجح ا ملتسا اب يبنلا نأ يور امل ) :م « ةياغلا وهو < ءانثلا وهو « نيتحتفب اقلط

 هيبآ نع دمحم نبا نع رفعج نع ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( طاوشأ ةعبس فاط مث بابلا يلي

 ىضم مث هملتساف دوسألا رجحل اب ادب ةكم اب يبنلا مدق ال :لاق « -هنع هللا يضر- رباج نع

 . اًعبرأ ىشمو اًنالث لمرف هنیي ىلع

 هفتك يدبي يأ :ش (رسيألا هفتك ىلع هيقليو نميألا هطبإ تحت هءادر لعجي نأ عابطضالاو ) :م

 ال -هللا همحر- كلام نعو « ةنس عابطضالا يأ :ش ( ةنس وهو ):م رسيألا يطغيو نيألا

 عابطضالا كرت ولو « عابطضالا بحتسي دمحأ نعو « هلعف ادحأ تيأر امو عابطضالا فرع

 نباو يوونلاو يرصبلا نسحلا نعو « عامجإلا هيلعو ‹ روهمجلادنع هيلع ءيش ال لمرلاو
 عبطضي -هنع هللا يضر- يعفاشلا نعو « روهمجلا دنع يعسلا دنع عبطضي الو مد هيلع نوشجاملا

 . فاوطلا ىلع اًسايق

 يف دواد وبآ هاور اذه :ش ( ةي هللا لوسر نع ) :م عابطضالا يآ :ش ( كلذ لقن دقو ) :م

 طف الب يبنلا فاط : لاق ىلعي نع ىلعي نبا نع جيرج نبا ثيدح نم «هننس»

 [۸1۷] يذمرتلا هاورو . ًاعوفرم... . . یلعی هیبآ نع یلعی نبا نع جیرج نبا نع [۱۸۸۳] دواد وبآ هاور (۱)

 نباو جيرج نب ةبيش نب ريبج نب ديمحلا دبع ةياور نم يذمرتلاو ةجام نبا ةياور يف نكلو ٤ ۲۹٠[ ] ةجام نبا

 . ىلعي
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 نم مطح هنأل ؛ هب ىمسي « بازيملا هيف عضومل مسا وهو « ميطحلا ءارو نم هفاوط لعجيو : لاق

 ثيدح يف يك هلوقل ؛ تيبلا نم وهو « عنم يأ :هنم رجح هنأل ؛ ًارجح يمسو رسك يأ « تيبلا

 ول ىتح «هئارو نم فاوطلا لعجبي اذهلف « تيبلا نم ميطحلا نإف» : - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 ‹ زوجي ال تيبلا نيبو هنيب يتلا ةجرفلا لخد

 يأ :ش ( وهو ) :م ميطحلا جراخ نم يأ :ش ( ميطحلا ءارو نم هفاوط لعجيو :لاق ) :م

 ةغيص ىلع :ش ( رسك يأ تيبلا نم مطح هنأل هب ىمسي ‹ بازيلا هيف عضومل مسا ) :م ميطحلا

 يأ ‹ لوعفم ىنعمب ليعف نزو ىلع وهو « رسكلا وهو مطحلا نم وهو مطح كلذكو «لوهجللا
 نأل ‹ مطاح يأ « لعاف ىنعمب ليعف : ليقو « اًموطحم وه كرتو عفر تيبلا نأل « موطحم
 : فنصملا لاق . نامزلا لوطل مطحت ىتح يقبف « بابلا نم هب تقاط ام هيف حرطت تناك برعلا

 مسا ميطحلا : « ةياهنلا » بحاص لاقو . ةمحرلا بازيم يأ بازيملا هيف عضوم مسا ميطحلا

 . ةجرف تيبلا نيبو هنيب عضومل

 هنأل ) :م ءارلابو ميجلا نوكسو ءاحلا رسكب ارجح ميطحلا يمسو يأ :ش ( رجح يمسو ) :م

 ‹ هعنماذإ هرجح نم لوعفم ىنعجب ليعف وه : ةعيرشلا جات لاقو . تيبلا نم يأ :ش ( هنم رجح

 يف ديرد نبا : لاق . عسوت سكعلا ىلعو « ميطحلاب رجحلا يمسو « روجحم عضوم هنأل
 ةلمج نم ميطحلا يأ :ش ( تيبلا نم وهو ) :م مالسلا امهيلع ليعامسإو رجاه ربق هيفو « ةرهمجلا»

 ميطحلا نإف :-اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح يف ) :م يب يبنلا لوقل يأ :ش ( ةي هلوقل ) :م تيبلا

 هللا لوسر تلأس : تلاق ملسمل ظفللاو ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( تيبلا نم

 كموق نإ» : لاق « تيبلا يف هولخدي ال مهلاب امف : تلاق « معنا : لاق ؟ وه تيبلا نمأ ةي

 ‹اوؤاش نم اولخديل كموق كلذ لعف :١ لاق « اعفترم هباب نأش امف : تلق .« ةقفنلا مهب ترصق

 لخدأ كلذ رظنل مهبولق ركنت نأ فاخأو « رفكب دهع وثيدح كموق نأ الولو « اوؤاش نماوعنيو

 - ةشئاع نع همأ نع ةمقلع نع يذمرتلاو دواد وبأ ىورو . «ضرألاب هباب قزلأو تيبلا يف رادجلا
 الي هللا لوسر ذخأف « هيف يلصأو تيبلا لخدأ نأ بحأ تنك : تلاق اهن - اهنع هللا يضر

 نم ةعطق وه اغإف « تيبلا لوخد تدرأ اذإ رجح لا يف يلص» : لاقف رجح ا يف ينلخدأف يديب

 ىلع رودم طوحم . ىهتنا تيبلا نم هوجرخأف ةبعكلا ونب نيح اورصتقا كموق نإف « تيبلا
 عرذآ ةتس رادقم لب تيبلا نم هلك سيلو ماشلا ةهج نم تيبلا رادج نع حراخ ةرئاد فصن ةروص

 عرذأ ةتس ةي هللا لوسر نع ملسم حيحص يف - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحب « تيبلا نم هنم

 . تيبلا نم سيل داز امو تيبلا نم رجحلا نم

 هئارو نم فاوطلا لعجي تيبلا نم ميطحلا نوكلف يأ :ش ( هئارو نم فاوطلا لعجي اذهلف ) :م

 :ش (زوجي ال تيبلا نيبو هنيب يتلا ةجرفلا ) :م فئاطلا يأ :ش ( لخد ول یتح ) :م هجراخ نم يأ

 نوكي يأ هءارو ام نوكي نأ فاوطلا يف طايتحالا ناكو « زوجي ال تيبلا نيبو ميطحلا نيب يأ
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 الف « باتكلا صنب تتبث هجوتلا ةيضرف نأل .ةالصلا هيزجت ال هدحو ميطحلا لبقتسا اذإ هنآ الإ
 يف لمريو : لاق . هءارو نوكي نأ فاوطلا يف طايتحالاو < اطايتحا دحاولا ربخب تبث اب ىدأتت
 < نيفصلا نيب رتخبتي زرابملاك نيفتكلا هتيسشم يف زهب نأ : لمرلاو « طاوشألا نسم لوألا ةثالشلا

 -: هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( ةالصلا هيزجت ال هدحو ميطحلا لبقتسا اذإ هنأ الإ ) :م تيبلا نم ميطحلا
 هجوت اذإ ةالصلا تزاجل تيبلا نم ميطحلا ناك ول : لاقي نأب ردقم لاؤس باوج - تيبلا نم وهو

 ىلإ هجوتلا ةيضرف نأل ) :م . تيبلا نود هيلإ هجوت اذإ هئزجت ال ةالصلا نأب باجأ « هيلإ يلصلا
 « ٠١( ٤ةيآلا:ةرقبلا) € هرطش مكهوجو اولوف :  ىلاعت هلوق وهو :ش ( باتكلا صنب تتبث تيبلا
 هيف نأل :ش ( اًطايتحا دحاولا ربخب ) :م تبث اب ىدأتي الف يعطقلا صنلاب :ش ( تبث امب ىدأتي الف ) :م
 . تيبلا فارطأ قرغتسيل ميطحلا ءارو يأ :ش ( هءارو نوكي نأ فاوطلا يف طايتحالاو ) :م ةهبش

 (لمرلاو « طاوشألا نم ىلوألا ةثالثلا يف لمريو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 يف) :م لوحي نأ يأ :ش ( زهب نأ ) :م هلوقب اهيلإ راشأ «ةلورهلا اذك نالمرلاو « ميملا حتفب :ش
 هذه يف اًعبطضم هنوك عم يأ :ش ( عابطضالا عم كلذو نيفصلا نيب رتخبتي زرابملاك نيفتكلا هتيشم
 حتفلاب ةلعفلاو ةلاحلل ةلعفلا نأل « ءافلا رسكب ةلعف نزو ىلع ميلا رسكب هتيشم يف : هلوقو ةلاحلا
 ال :امهنع هللا يضر- سابع نبا لاقو . قافآلا لهأ ىلع مويلا لمر ال: مهضعب لاقو « ةرملل

 اك هنأ ءاضقلا ةرمع يف يور ام ىلع نيكرشملل ةدالجلا راهظإ ب هلعف امنإو ٠ فاوطلا يف لمر
 يف يتأي مث فرصني نأ ىلع مهحلاصف « تيبلا نع نوكرشملا هدص ةيبيدحلا ماع ةرمعلل ةكم مدق ال
 تيبلا هل اولخأ يناثلا ماعلا يف مدق املف « جرخيو رمتعيف حاس ريخب ةكم لخديو يناثلا ماعلا
 ضعبل لوقي نيك رشملا ضعب ب عمسف هباحصأ عم ي هللا لوسر فاطف < لبجلا اودعصو مايأ ةثالث

 : هباحصأل لاقو « لمرو هئادرب ةَ هللا لوسر عبطضاف « ةنيدملا يأ ٠ برشي ىمح مهمانصأ
 نآلا ىنعملا كلذ لاز دقو ذعموي دلجبا راهظإل لمرلا ناك اذا دلج هست نم رل رم هللا محد

 . لمرلل ینعم

 عادولا ةجح يف رحننلا موي فاط ةي هنأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدحل ةنس هنإ :انلق

 دارأ ال - هنع هللا يضر” رمع نأ يورو . ةكمب ذئموي نوكرشملا قبي ملو ىلوألا ةثالثلا يف لمرف

 ءاقب نع نغتسم مكحلا عم ينكلو « هاري دحأ انه سيلو يفتك رمأ مالغ اي : : لاقف هفاوط يف لمرلا

 لاز نإو مكحلا كلذ يقب مث مالسلا هيلع ميهاربإ نع ناطيشلا درط هببس رامحجلا يمر يف امك ببسلا

 ةعاطلا يف نسح هنإف ةعاطلا يف ةدالجلاو ةوقلا ةءارإ مويلا لمرلا يف ةمكحلا :ليقو « ببسلا
 انتسوسو يف هعمط عطقني ىتح هانضأ ام رفسلا نأب ناطيشلا ىري اغنإ : ليقو « قاشملا اهيف لمحتي

 ٠ رجحلا مالتسا باب « جحلا» يف يراخبلا هاور .
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 لاوز دعب مكحلا يقب مث « برشي ىمح مهانضأ : اولاق ثيح نيك ر شملل دلحلا راهظإ هببس ناكو

 كسن ةاور قفتا كلذ ىلع ةينه ىلع يقابلا يف يشميو : لاق . هدعبو هلل يبنلا نمز يف ببسلا

 يف سانلا همحز نإف « ةي يبنلا لمر نم لوقنملا وه رجحلا ىلإ رححلا نم لمرلاو اي هللا لوسر

 ماق لمرلا
 س

 يبأ ىلإ ادنسم -هنع هللا يضر- يواحطلا هاور ام هدريو « رخآلا بناجلا نم لمرياغنإو رجحلاو

 . رجحلا ىلإ رجحلا نم ةي هللا لوسر لمر : لاق ليفطلا

 :م ةكم يكرشم يأ :ش ( نيك رشملل دلجلا راهظإ ) :م لمرلا ببس يأ :ش ( هببس ناكو ) :م

 امك ةي يبنلا دعبو يأ :ش ( هدعبو ب يبتلا نمز يف ببسلا لاوز دعب ) :م لمرلا مكح يأ :ش
 . هانرکذ

 ىلع يآ ءاهلا رسكب :ش ( ةينه ىلع ) :م طاوشألا نم يأ :ش ( يقابلا يف يشو :لاق ) :م

 ةاور قفتا ) :م هانركذ ام ىلع يأ :ش ( كلذ ىلع ) :م ىلاعت هلل اًعضاوتو اًميظعت راقولاو « ةنيكسلا

 ىشمو اًنالث بخ لوألا فاوطلا تيبلاب فاط اذإ :ش ( ايب هللا لوسر ) :م جح يأ :ش ( كسن

 ملتسا هعم تيبلا انيتأ اذإ ىتح ليوط ثيدح يف لاق رباج مهنمو « ملسمو يراخبلا هاور . اًعبرأ

 ىورو -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع مهنمو «ملسم هاور « اًعبرأ ىشمو اًنالث لمرف نكرلا

 عمو « هلهأو رفكلا ىفنو « مالسإلا هللا زعأ دقو « بكانلا فشكو لمرلا متي : لوقي - هنع هللا

 . ةَ هللا لوسر عم هلعفن انک اًئیش عدن الف كلذ

 فلاخو « دوسألا رجحلا ىلإ دوسألا رجحلا نم يأ :ش ( رجحلا ىلإ رجحلا نم لمرلاو ) :م

 :ش ( لوقنملا وه) :م مهيلع انيورو نآلا هانركذ دقو « دهاجمو سواطو ءاطعو ريبج نب ديعس هيف

 دواد وبأو ملسم یورو :ش ( ي5 يبنلا لمر نم ):م لوقنملا وه رجحلا ىلإ رجحلا نم لمرلا يأ

 يبنلا لمر -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع نع ةجام نباو « يئاسنلاو

 ب هللا لوسر نأ ركذ « رجحلا ىلإ رجحلا نم لمر رمع نبا نأ ملسمل ظفل يفو « رجحلا نم ةا

 . هلعف

 : لاق انإو ‹ لمرلل ةصرف دجي نأ ىلإ فقو ينعي :ش ( ماق لمرلا يف سانلا همحز نإف ) :م

 نب رماع ليفطلا ابأ تعمس: لاق دايإ يبأ نب هللا ديبع نع كرابملا نبا نع )١/ ٤٤١( دنسملا يف دمحأ هاور )١(

 - رمع نبا ٿيدح نم ملسم يف يهو . ىوقلاب سيلو حادقلا دايإ يبأ نب هللا ديبع هيفو «هركذف . . . . ةلثاو

 . امهنع - هللا يضر
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 فالخب « ةنسلا هجو ىلع هميقي ىتح اًئاق فقيف « هل لدب ال هنأل ؛ لمر اًكلسم دجو اذإف

 فاوطلا طاوشأ نأل ؛ عاطتسا نإ رم املك رجحلا ملتسيو : لاق . هل لدب لابقتسالا نأل ؛ مالتسالا

 مل نإو « رجحلا مالتساب طوش لك حتتفي ريبكتلاب ةعكر لك ةالصلا حتتفي امكف « ةالصلا تاعك رك

 يف نسح وهو يناميلا نكرلا ملتسيو « انركذ ام ىلع للهو « ربكو « لبقتسا مالتسالا عطتسي
 ‹ نينكرلا نيذه ملتسي ناك يب يبنلا نإف امهريغ ملتسي الو ةنس هنأ دمحم نعو « ةياورلا رهاظ

 ةجرف دجو نإف « اًتئاح «ىبتجملا» يفو « اًمئاق فقي لب دعقي ال هنآ ىلإ ريشي « فقو لقي ملو ماق

 هل دب ال هنآأل هب لمر ) :م ةجرف ينعي :ش ( اکلسم دجو اذاف ) :م هيلع ءيش ال هلک يف لمر ناف « لمر

 :م ثالثلا كلت يف لمرلا نودب فوطي ال نأ وهو :ش ( ةنسلا هجو ىلع هميقي ىتح اًمئاق فقيف

 لدب لابقتسالا نأل) :م محدزا اذإ فقي ال هنأل « رذعت اذإ رجحلا مالتسا يأ :ش ( مالتسالا فالخب)

 . لابقتسالاب يفتكي مالتسالا رذعت اذإو ء مالتسالل يأ :ش (هل

 هنأل :ش ( ةالصلا تاعك رك فاوطلا طاوشأ نأل ‹ عاطتسا نإ هب رم املك رجحلا ملتسيو :لاق ) :م

 لك فئاطلا حتتفي كلذك « ريبكتلاب ةعكر لك يلصملا حتتفي امكف ) :م فاوطلا حتتفي طوش لك يف

 نإو . مهفاف ‹ حاتتفالا وه ببسلا هجو :ش ( لبقتسا مالتسالا عطتسي مل نإو ؛ رجحلا مالتساب طوش
 : هلوق دنع :ش (انركذ ام ىلع للهو ربكو ) :م رجحلا لبقتسا هريغل وأ ماحزلل مالتسالا عطتسي مل

 . اًملسم يذؤي نأ ريغ نم عاطتسا نإ هملتساو

 ةبسنلاو « ةبعكلا نيمي ىلع دالب اهنأل يماشلا فالخ وهو :ش ( يناميلا نكرلا ملتسيو ) :م

 ديدشتب لصألا يف هيلإ ةبسنلاو « ةبسنلا ءاي ىدحإ نم فلألا ضيوعت ىلع قيقحتلاب يناميلا هبلإ
 يزارلا ركب وبأ لاق :ش ( ةياورلا رهاظ يف نسح ) :م يناميلا نكرلا مالتسا يأ :ش ( وهو ) : ءايلا

 لوق يف هرضي هكرت نإو «نسحف هملتسا نإف يناميلا نكرلا امأ : « يواحطلا رصتخمل هح رش » يف

 . -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ

 - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع ٩ هننس » يف دواد وبا یور امل :ش ( ةنس هنأ دمحم نعو ) :م

 الو ) :م ° هفاوط لك يف رجح لاو يناميلا نكرلا ملتسي نأ عدي ال يب هللا لوسر ناك : لاق
 نينكرلا نأل كلذو «يناميلا نكرلاو دوسألا رجحلا هيف يذلا نكرلا ريغ يأ :ش ( امهريغ ملتسي

 طسو نم اّذإ نانكرلا ناذه نوكيف « تيبلا نم ميطحلا ضعب نأل « تيبلا ناكرأ نم اسيل نيرخآلا
 - يعفاشلا لاقو « ميطحلا ءارو نم فاوطلا لعجي اذهلو « ةقيقحلا ىلع نينكرب اسيلو تيبلا
 لبقي الو « هديب هملتسي كلام : لاقو « نكرلا لبقيو اهلبقيو هديب يناميلا ملتسي :- هللا همحر

 . نكرلا لبقي دمحأ نعو « هيف ىلع اهعضبو هيدي

 يناميلا نكرلا ريغ يأ :ش ( امهريغ ملتسي ملو نينكرلا نيذه ملتسي ناك ايك يبنلا نإف ) :م

 . هركذ ىلوألا ناكو ء ملسم ظفل يف اذه لب (0)

۱۹4 



 ماقملا ينأي مث : لاق . - رجحلا مالتسا ينعي - مالتسالاب فاوطلا متخيو ءامهريغ ملتسي الو

 همحر - يعفاشلا لاقو « اندنع ةبجاو يهو «دجسملا نم رسيت ثيح وأ « نيتعكر هدنع يلصيف

 ؛ « نيتعكر عوبسأ لكل فئاطلا لصيلو ) : ي هلوق انلو .بوجولا ليلد مادعنال ةنس : هللا

 ناك ملسم ظفلب رمع نبا نع يذمرتلا الإ ةعامجلا هجرخأ ثيدحلااذهو « رجحلا هيف يذلا نكرلاو

 نأل :ش ( رجحلا مالتسا ينعي « مالتسالاب فاوطلا متخيو ) :م يناميلا نكرلاو رجح ا الإ ملتسي ال

 . عادولا ةجح يف كلذك لعف ةئ يبنلا

 ةعبس نم هغارف دعب ينعي :ش ( ماقما ينأي مث ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نم رسيت ثيح وأ «نيتعكر هدنع يلصيف ) :م مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ماقم يتأي طاوشألا

 هيف ناك يذلا عضوملاو هيمدق رثأ هيف يذلا رجحل ا مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ماقم :ش ( دجسلملا

 لاق هبو :ش ( اندنع ةبجاو ) :م ناتروكذملا ناتعكرلا يأ :ش ( يهو ) :م هيمدق عضو نيح رجحلا

 . مدلاامهكرتب بجيو طرش فاوطلاب امهلاصتا كلام دنع نأ الإ كلام لاق هبو هلوق يف يعفاشلا

 خسنلا ضعب يفو :ش ( اهبوجو ىلع ليلدلا مادعنال ةنس: -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 . بوجولا ليلد مادعنال

 لصأ ال ليقو بيرغ ثيدحلا اذه :ش ( نيتعكر عوبسأ لكل فئاطلا لصيلو يب هلوق انلو ) :م

 -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع ملسمو يراخبلا هاور اب اذهل مهضعب لدتساو <« هل

 لدي ال اذهو « ثيدحلا . . نيتعكر ماقملا فلخ ىلص مثاعبس تيبلاب فاطف ايب يبنلا مدق : لاق

 هدانسإب (هدئاوف)» يف یور يزارلا دمحم نب ما مساقلا ابا يوارلا ظفاحلا نآ ىلع » بوجولا ىلع

 ىلع يزارتألا لدتساو < نيتعكر عوبسأ لكل يب هللا لوسر نس : لاق رمع نبا نع عفان ىلإ

 أرق « (١١٠ةيآلا : ةرقبلا) € ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو : ىلاعت هلوق انلو : هلوقب بوجولا

 . ىهتنا « بوجولا هقلطمو رمألا ةخيص ىلع ءاخلا رسكب يئاسكلاو مصاعو ورمع وبأو ريثك نبا

 ثيدحلا اذهب نيتعكرلا بوجو ىلع لالدتسالا نأل فنصملا مالك نم يبنجأ اذه : تلق

 فاوطلا نم ةَ يبنلا غرف امل «حاضيإلا »بحاص ركذ : تلق نإف . هيف مالكلا نوكي نأ يغبنيف

 «(١١٠ةيآلا :ةرقبلا) € ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو :  ىلاعت هلوق التو ماقملا دنع نيتعكر ىلص

 يذب امهاضقف فاوطلا يتعكر يسن ةي هنأ -هنع هللا يضر- رمع نعو هريغو يذمرتلا هاور

 نب جرفلا نب مساقلا نب دمحأ انثدح : لاق يزارلا دمحم نب مات مساقلا يبأ دانسإ يعليزلا ظفاحلا ركذ ()

 نع لضفلا نب يدع انث يماشلا جاجحلا نب ميهاربإ انث يضاقلا ةدبع نب دمحم هللا ديبع وبأ انث يدادغبلا يدهم

 مساقلا يبأ خيش امأ ميهاربإ لوأ نم حيحص هدانسإو ءاًعوفرم . . . . رمع نبا نع عفان نع ةيمأ نب ليعامسإ

 . هللا دنع ملعلاو ءامهيلع فقأ ملف هخيش خيشو



 ىلإ داع نيتعكر ىلص امل يي يبنلا نأ يور امل ؛ هملتسيف رجحلا ىلإ دوعي مث « بوجولل رمألاو

 مالتسالاب حتتفي ناك ال فاوطلا نأل ؛ رجحلا ىلإ دوعي يعس هدعب فاوط لك نأ لصألاو « رجحلا

 «مودقلا فاوط فاوطلا اذهو : لاق « يعس هدعب نكي مل اذإ ام فالخب « هب حتتفي يعسلا اذكف

 هيلع درو ةالصلاب رمألا اهيف سيلو ىلصم ةعقبلا ذاختاب ةيآلا يف رمألا : مهضعب لاق : تلق

 اغإ « انيلإ سيل ةعقبلا ذاختا نألو « هلبق يلصي ال ناك هنأل « حصي ال كلذ ىلع ةيآلا لمح نأب

 . هيلع هلمح زوجي الف ةالصلا لعف انيلإ

 هذه التو «هفاوط دعب نيتعكر ىلص ةي هنأ «حيحصلا »يف رباج ثيدح يف انباحصأ لاقو

 ةداتقو : يدسلا لاقو . بوجولل هرمأو ىلاعت هللا رمأل ًالافتما تناك هتالص نأ هب هبنف ةيآلا

 يف لوخدلاب بجاولا فاوطلا يف اهبوجو رهظألا : رهاط وبأ لاقو « ماقملا دنع اولصي نأ اورمأ

 ناربجي ناتبجاو امهنأ بهذملاو « اتكر اسيل امهنأ بهاذملا بابرأ نيب فالخ الو :لاق « عوطتلا

 . -هللا همحر- ةفينح وبأ هب لاقو : لاق . مدلاب

 ناكم يأ يف امهيلصي لب « مدلاب هباحصأو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ناربجي ال : تلق

 : يروثلادنعو .-هللا امهمحر- دمحأو ىعفاشلا لوق وهو « هلهأ ىلإ هعوجر دعب ولو « ءاش

 مد الو مهباحصأ عم ةثالشلا ةمئألا دنع فاوطلا ةحصل اًطرش اتسيلو « مرحلا يف ماد ام امهيلصي

 ةنس امهنأ امهحصأو « امهبوجو يف نالوق -هللا همحر- يعفاشللو . مهدنعامهكرت يف

 دنعامهيف ةباينلااهلخدتو « اندنع بوجولا ىنعم وهو « ةدكؤم ةنس دمحآدنعو «ةدكؤم

 يف ةباينلل لخدم ال اندنعو « هدنع رخأتملا نعامهيلصي ريخألا نإف « -هللا همحر- يعفاشلا

 يبصلا نع امهعوقو يفف نيتعكر ىلصو فاط ولو « -هنع هللا يضر- كلام لوق وهو « ةالصلا

 . ناهجو

 مث ) :م بوجولا ىلع لدي نئارقلا نع درجملا قلطملا رمألا نأل :ش ( بوجولل رمألاو ) :م

 نأ يور امل هملتسيف ) :م دوسألا رجحلا ىلإ دوعي ةالصلا نم هغارف دعب يأ :ش ( رجحلا ىلإ دوعي

 فاوطلا نأل رجحلا ىلإ دوعي يعس هدعب فاوط لك نأ لصألاو « رجحلا ىلإ داع نيتعكر ىلص امل ةي يبنلا

 . رجحلا مالتساب يأ :ش ( هب حتتفي يعسلا اذكف « مالتسالاب حتتفي ناك امل

 ملتسي نأ ةنسلاو هطاوشأب لصتي هنأل « فاوطلل يعسلا نأل -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو

 دعب يأ :ش ( هدعب نكي مل اذإ ام فالخب) :م يعسلاو فاوطلا نيب اذكو « نيطوشلا نيب رجحلا

 . فاوطلا هب أدب ال دوعلل ىنعم الف نيتعكرلا نم هغارف مدق هنأل :ش ( يعس ) :م فاوطلا

 (ةيحتلا فاوط ىمسيو مودقلا فاوط ) :م انركذ يذلا فاوطلا يأ :ش ( فاوطلا اذهو لاق ) :م

 :م مودقلا فاوط يأ :ش ( وهو ) :م تيبلاب دهعلا ثادحإ فاوطو ءاقللا فاوط اًضيأ ىمسيو :ش



 ؛ بجاو هنأ : - هللا همحر - كلام لاقو . بجاوب سيلو « ةنس وهو « ةيحتلا فاوط ىمسيو

 ال قلطملا رمألاو « فاوطلاب رمأ ىلاعت هللا نأ انلو .« فاوطلاب هيحيلف تيبلا ىتأ نم » : يب هلوقل

 ليلد وهو « ةيحت هامس هاور اميفو ‹ عامجإلاب ةرايزلا فاوط نيعت دقو « هب راركتلا يضتقي

 بابحتسالا

 . دمحأو يعفاشلا لاق هبو « اندنع بجاوب سيل مودقلا فاوط يأ :ش ( بجاوب سيلو ةنس)

 :م ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( ةي هلوقل ) :م روث وبأ لاق هبو :ش ( بجاو هنإ: كلام لاقو ) :م

 هكرتب مدلا بجي اًبجاو ناك اذإف « بوجولل رمألا قلطمو :ش ('” فاوطلاب هيحيلف تيبلا ىتأ نم)
 «مدلا هيلعف اًقيطم هكرت نإو « هيلع ءيش الف ًالجعت هكرت نإ : كلام لاقو :« ةيلحلا» يفو « هدنع

 . بيرغ ثيدحلا اذهو

 4 قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو * : ىلاعت هلوق يف :ش ( فاوطلاب رمأ ىلاعت هللا نأ انلو ) :م

 دقو ) :مدحاولاالإ هب داري الو :ش ( هب راركتلا يضتقي ال قلطملا رمألاو ) :م « (۲۹ةيآلا: جحلا)

 الف « راركتلا مزلي الو ادارم هريغ ىقبي املف :ش ( عامجإلاب ةرايزلا فاوط ) :م رمألاب :ش ( نیعت

 . زوجي

 ال قلطملا رمألا نآ انملس لوقي نأ لئاقل نأل « فيعض لالدتسالااذه : يزارتألا لاقو

 ال نكل 4 اوفوطيلو) : ىلاعت هلوقب دارملا وه ةرايزلا فاوط نأ اًضيأ انملسو « راركتلا ىضتقي

 يذلا باتكلا ريغ نم رخآلا ليلدلاف « رمألل ةرايزلا هبجوت رخ ليلدب اًبجاو ةنسلا فاوط نأ ملسن
 انلق اذهلو : هلوقو « هب لمعي الف يعطقلا ليلدلاب تبث ام يفاني هنأل هب ملعي ال هريغ نأل « هبجوي

 راركت ىلإ يدؤي ال اًبجاو هانلعج ولف « للحتلا مامت دعب هب یتؤی هنأل دارأو - هرخآ ىلإ . .
 . مارحإلا يف بجاولا

 يذلا ثيدحلا يف يأ :ش ( هاور اميفو ) :م هلوقب فنصلملا هيلإ راشأ دقف هينب نع باوجلا امأو

 ( بابحتسالا ليلد وهو ةيحت ) :م فاوطلا ىمس يآ :ش ( هامس ) :م -هنع هللا يضر- كلام هاور

 ناك نإو « بوجولا ىلع لدي الف عربتلا ليبس ىلع هب أدتبم ماركإلا مسا ةغللا يف ةيحتلا نأل :ش

 .« دوهشلا اومركأ» : ةي هلوق يف امك رمألا ةغيص ىلع

 باوجو « (٦۸ةيالا: ءاسنلا) 4 اهنم نسحأب اويحف :  ىلاعت هلوقباذه لكشي : تلق نإف

 . ةيحتلا ظفلب ناك نإو ٠ بجاو مالسلا

 ةيحتلا ظفل نإف « نسحألا ىنعمب ةيحتلا تناكف بجاو ريغ نسحألاب ديقملا باوجلا : تلق

 . بوجولا مدع ىلع لدي الف  ةيحتب متييح اذإو :  ىلاعت هلوقل ةقباطملا قيرط ىلع جرخم انه

 . بيرغ : ةيارلا بصن يف يعليزلا ظفاحلا لاق ()



 افصلا ىلإ جرخي مث : لاق . مهقح يف مودقلا مادعنال ؛ مودقلا فاوط ةكم لهأ ىلع سيلو

 هللا وعديو « هيدي عفريو يَ يبنلا ىلع يلصيو «للهيو « ربكيو « تيبلا لبقتسيلو « هيلع دعصيف
 ؛ هللا وعدي ةلبقلا لبقتسم ماق تيبلا ىلإ رظن اذإ ىتح افصلا دعص يب يبنلا نأ يور امل ؛ هتجاحب

 ةنس عفرلاو ‹ تاوعدلا نم هريغ يف امك ةباجإلا ىلإ ابيرقت ءاعدلا ىلع نامدقي ةالصلاو ءانثلا نأل

 . نورضاح مهنأل :ش ( مهقح يف مودقلا مادعنال مودقلا فاوط ةكم لهأ ىلع سيلو ) :م

 ‹«نيعتي الو « افصلا باب ىمسيو « موزخم ينب باب نم :ش ( افصلا ىلإ جرخي مث : لاق ) :م

 مسب لوقيو ‹ جورخلا يف ىرسيلا هلجر مدقيو . كلام لاق هبو « بحتسم هنأ حيحصلاو «ةنس

 نم ينذعأو اهيف ينلخدأو كتمحر باوبأ يل حتفا مهللا ةي هللا لوسر ىلع مالسلاو هللا

 ‹« بحتسمافصلا ىلع دوعصلاو . تيبلا یری ام ردقب :ش ( هيلع دعصيف ) :م ميجرلا ناطيشلا

 ‹« هكسانم يف يربطلا هركذ « نكر هنأ هنعو -هللا همحر- ىعفاشلا نع روهشملا وهو « ةنس ليقو

 يلصيو للهيو ربكيو تيبلا لبقتسيلو ) :م كلام نعو «هيلع ءيش الف هيلع دعصي مل نإ :دمحأ نعو

 ىلاعت هللا وعديو ) :م للهيو ربكي ام لوأ نم ءامسلا وحن هيفكو :ش ( هيدي عفريو يب يبنلا ىلع

 تيبلا ىلإ رظن اذإ ىتح افصلا دعص ةَ يبنلا نأ يور امل ) :م ةرخآلاو ايندلا جئاوح نم :ش ( هجئاوحب

 ىلع نامدقي ) :م ةي يبنلا ىلع :ش ( ةالصلاو ) :م ىلاعت هللا ىلع :ش ( ءانثلا نآلو ) :م

 ىلع ةالصلاو هللا ىلع ءانثلا دعب هجئاوحب ءاعدلا نأ اذهب دارأ :ش ( ةباجإلا ىلإ ًابيرقت ءاعدلا

 امك ) :م نامدقي امهنأ مرج الف اهيلإ ةليسو امهنأل ةباجإلا ىلإ برقأ امهبقع هنأل ةي هللا لوسر
 نأ ىرت الأ « نيتقولا نيذه ريغ يف ةالصلاو ءاعدلا مدقي امك يأ :ش ( تاوعدلا نم هریغ يف

 وعدي عضوم لک يفاذكو < ايم يبنلا ىلع ةالصلاو دهشتلا ةءارق دعب نوكي ةالصلا يف ءاعدلا

 ةلاح مالتسالا ةلاح نأل فاوطلا يفو رجحلا مالتسا دنع ركذي ملو انه اه ءاعدلا ركذ امأو

 ‹«كلذ ةمتت يعسلاو ٤ ةدابعلا نم غارفلا دعب هب ىتؤي ءاعدلاو ةالصلا هبشي فاوطلاو ةدابعلا ءادتبا

 . هيف ةجاحلل ءاعدلا ماقتساف ةالصلا رخآ هبشأف

 . ةنس نيديلا عفر يأ :ش ( ءاعدلا ةنس عفرلاو ) :م

 نبا ثيدح نم ءاعدلا يف « هننس » ىف دواد وبأ هجرخأ ام اهنم « ثيداحأ هيف يورو

 وأ كيبكنم وذح كيدي عفرت نأ ةلأسملا» : لاق هللا لوسر نأ - امهنع هللا يضر-سابع

 نبا نع هجرخأ مث ٠ كيدي دمت نأ لالهإلاو « ةدحاو عبصإب ريشت نأ راعشإلاو ‹«امهوحن
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 ‹ء دوعصلاب دوصقملا وه لابقتسالا نأل ؛ هنم ىأرمب تيبلا ريصي ام ردقب افصلا دعصي امنإو « ءاعدلا

 ىمسي يذلا وهو موزخم ينب باب نم يب يبنلا جرخ امنإو « ءاش باب يآ نم افصلا ىلإ جرخيو

 ديزي نب بئاسلا ثيدح نم اًضيأ دواد وبأ هاور ام اهنمو « اًفوقوم اًضيأ -امهنع هللا يضر- سابع

 . هب لولعم وهو ةعيهل نبا هدنس يفو « هيديب ههجو حسمف هيدي عفر اعد اذإ هيب يبنلا نأ هيبأ نع
 اك هللا لوسر نأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح نم اًضيأ دواد وبأ هاور ام اهنمو

 . «مكهوجو اهب اوحسماف متغرف اذإف « اهروهظب هولأست الو مكفكأ نوطبب هللا اولس» : لاق

 وهواهلثمأ قيرطلا هذهو « ةيهاو اهلك هجو ريغ نم ثيدحلااذه يور دواد وبأ لاقو

 -هنع هللا يضر- ناميلس ثیدح نم تاوعدلا يف« يذمرتلا هأور ام اهنمو ” فرا فيعض
 . « نيتبئاخ اًرفص امهدريف هيدي عفري نأ هدبع نم يحتسي ميرك ييح هللا نإ» : لاق يب يبنلا نع
 . "هعفري مل مهضعبو « بيرغ نسح يذمرتلا لاقو

 -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نع هيبأ نع ملاس ثيدح نم اًضيأ يذمرتلا هاور ام اهنمو
 : لاقو « ههجوامهب حسي مثامهطحي مل ءاعدلا يف هيدي عفر اذإ ةي هللا لوسر ناك : لاق

 يف : نابح نبا لاقو « هب درفت دقو « یسیع نب دامح ثیدح نم الإ هفرعن ال بیرغ ثیدح
 زوجي ال ‹ةلومعم اهنأ نظي ىتلا تالولعملا يوري ىفعحلا ىسيع نب دامح :  ءافعضلا » باتك

 هنم یآرمب تيبلا ريصي ام ردقب افصلا دعصي اغإو ) :م . « بذهملا حرش» يف اثيدح نيرشع وحن كلذ

 دوعصلاب دوصقملا وه ) :م تيبلا ىلإ :ش ( لابقتسالا نأل) :م دعاصلا جاجلا نم رظنمب يأ :ش (

 ينب باب نم ةي يبنلا جرخ امنإو ) :م دجسملا باوبأ نم :ش ( ءاش باب يأ نم افصلا ىلإ جرخيو

 بلطملا دبع نب سابعلا نب دبعم نب هللا دبع نب سابعلا نع دمحم نب زيزعلا دبع نع ]۱٤۹١[ دواد وبأ هاور (۱)

 نع دلاخ نب بيهو نع هاورو . نسح هدانسإو اعوفرم . . . . سابع نبا نع هللا دبع نع نب ميهاربإ هيخأ نع
 ةياور ىلوألاو سابع نبا نع ةمركع نع سابعلا نع نايفس نعو .ًافوقوم سابع نبا نع ةمركع نع سابعلا
 . بیهوو نایفس

 . لوهجم وهو مشاه نب صفح هيفو فيعض وهو ةعيهل نبا هيفو ]۱٤۹۲[ دواد وبآ هاور (۲)

 دبع ينثدح يظرقلا بعك نب دمحم نع هثدح نمع قاحسإ نب بوقعي نب هللا دبع نع [٥۸٤۱]دواد وبأ هاور (۳)

 : لاق ]۱٤۸٦[ ضيا هاور . نولوهجم مهنع یور نمو بوقعي نب هللا دبعو .اعوفرم .. . . . سابع نب هللا
 انث حيرش نع مضمض ينثدح شايع نب ليعامسإ لصأ يف هتأرق : لاق ينارهبلا ديمحلا دبع نب ناميلس انثدح

 ةيبظ وبأ هيفو .اًعوفرم...... يفوعلا مث ينوكسلا راسي نب كلام نع هثدح يفوكلا ةيرحب ابأ نأ ةبيط وبأ

 . هعبات نم دجأ ملو نيلف الإو عبوت اذإ نسحف ظفاحلا لاق امك لوبقم وهو

 نامثع يبأ نع نوميم نب رفعج نع ]۳۸٦۵[ ةجام نبا « [۳۸۰۹] يذمرتلا « .N ]7 دواد وبأ هاور : نسح )٤(

 . ثيدحلا نسح هلعلو مالك هيف نوميم نب رفعجو اعوفرم . . . . ناملس نع يدهنلا

°4 



 يشعيو « ةورملا وحن طحني مث : لاق . ةنس هنأل ؛افصلا ىلإ باوبألا برقأ ناك هنأل ؛ افصلا باب

 ىتح هتينه ىلع يشمي مث « اًيعس نيرضخألا نيليملا نيب ىعسي يداولا نطب غلب اذإف « هتينه ىلع
 ‹افصلا نم لزن ةا يبنلا نأ يور امل ؛ افصلا ىلع لعف امك لعفيو « اهيلع دعصيو « ةورملا يتأي

 دعص ىتح ىشم يداولا نطب نم جرخ اذإ ىتح يداولا نطب يف ىعسو « ةورملا وحن يشي لعجو
 فوطيف دحاو طوش اذهو «طاوشأ ةعبس امهنيب فاطو « ةورملا

 يف يناربطلا ىور :ش ( افصلا ىلإ باوبألا برقأ ناك هنأل « افصلا باب ىمسي يذلا وهو موزخم

 دجسملا نم جرخ ةي هللا لوسر نأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان ثيدح نم «ريبكلا»

 . باوبألا رئاس نود افصلا نم هبرق ناك امنإو :ش ( ةنس هنأل ) :م موزخم ينب باب نم افصلا ىلإ

 خسنلا ضعب يف :ش ( ةورملا وحن ) :م ادماعافصلا نم لزني يأ :ش ( طحن مث :لاقو ) :م

 ىلع يأ :ش ( هتینه ىلع يشو ) :م طحني مث :-هللا همحر- يرودقلا لاق يأ طحني مث :لاق

 ملو ةنس لاوسلا نأل يداولا نطب مويلا قبي مل :ليق :ش ( يداولا نطب غلب اذإف ) :م هراقوو هنوكس

 اذك « نيليملا نيب جاحلا ىعسيف يداولا نطب هنأ ملعيل رفصأو رضخأ ناليم هل لعج هنأ الإ رثآ هل قبي

 ‹ بيلغتلا قيرطب نيرضخألا ركذ اغنإ :ش ( اًيعس نيرضخألا نيليملا نيب ىعسي ) :م « طوسبملا » يف

 . انركذامك رفصأ رخآلاو رضخأ امهدحأ نأل

 لاقو ‹ يداولا نطب نم ةلورهلا عضومل ناتمالع ناليملا : -هللا همحر- يزرطملا لاقو

 . مارحلا دجسملا طئاح يف ازكر دق ناتمالع امه: -هللا همحر- نيدلا ظفاح ةمالعلا

 رضخألا ليملا نيبو هنيب ىقبي ىتح هتينه ىلع يشيو افصلا نم لزني مث « زيجولا حرش » يفو
 ليملا كلذ ناكو « اديدش ايعس ىعسيو عرسيو يشييو عرذآ ةتس ردق هنكرو دجسملا ناينبب قصلملا

 هوعفرف « همدهي ليسلا ناكف ًامالعإ يعسلا هنم أدتبي يذلا عضوملا يف قيرطلا نتم ىلع اعوضوم

 «- هنع هللا يضر- سابعلا رادب لصتم يناثلا ليملاو « يعاسلا راسي ىلع اذهو « هنم قيلأ عضوم

 . يماسألا هذه :هريغو ينايورلا لاق

 نم :ش (افصلا ىلع لعفامك لعفيو اهيلع دعصيف ةورم ا يتأي ىتح هتينه ىلع يشي مث ) :م

 وحن يشي لعجو افصلا نم لزن لي يبنلا نأ يور امل ) :م هتجاحل ءاعدلاو نيديلا عفرو ةلبقلا لابقتسا

 ةعبس امهنيب فاطو ةورملا دعص ىتح ىشم يداولا نطب نم جرخ اذإ ىتح يداولا نطب يف ىعسو ةورملا

 -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع رانيد نب ورمع نع ملسمو يراخبلا هجرخأ اذه :ش ( طاوشأ

 افصلا نيب فاطو نيتعكر ماقملا فلخ ىلصو اعبس تيبلاب فاطف ةكم هيب يبنلا مدق : لاق

 . دحاو طوش هانركذ يذلا اذهو يأ :ش ( دحاو طوشاذهو ) :ماعبس ةورملاو

 -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو ‹ رخآ طوش افصلا ىلإ اهنم هعوجرو :ش ( وطيف ) :م
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 اغإو « انيور ال طوش لك يف يداولا نطب يف ىعسيو « ةورم اب متخيو « افصلاب ادبي طاوشآ ةعبس
 افصلاب ادبي

 افصلا ىلإ افصلا نم طاوشأ ةعبس فوطي هنأ يواحطلا ركذو « ملعلا لهأ رثكأو دمحأو كلامو

 باحصأ نم يفريصلاو يربطلا ريرج نبا لاق هبو ‹افصلا ىلإ ةورملا نم عوجرلا ربتعي الو
 ةعبس ) :م هيلع اغنإو « اًطوش رشع ةعبرأ ريصي هنأل طلغ اذه :يزارلا ركب وبأ لاقف « يعفاشلا

 ةعبرأ ال طاوشأ ةعبس امهنيب فاط اي هنأ ىلع اوقفتا هل هللا لوسر كسن ةاور نأل :ش ( طاوشأ

 .افصلاب ادب باتك يف :ش ( افصلاب أدبي ) :م لاق ام يهو «رشع

 ولو « ةورملاب عباسلا طوشلا متخيو افصلا نم لوألا طوشلا أدبي يأ :ش ( ةورملاب متخيو ) :م

 « طوسبملا » يف اذك « افصلاب طوش لكل ئدتبي : لاقي -هللا همحر- يواحطلا هلاق امك رمألا ناك

 هب متخيو افصلاب ًادبي طوش لك نأ نظي ال ىتح ةورملاب متخيو افصلاب أدبي : لاق اغإ «ىبتجملا »يفو
 انباحصأ بتك ةماع يف يواحطلا لوق اوفعض دقو : -هللا همحر- يزارتألا لاقو « دحاو طوش

 اي يبنلا نأل هجو يواحطلا لاق ال يدنعو ‹ حيحصب سيل : مهضعبو طلغ كلذ : اولاق مهضعب

 نم ةورملاو افصلا نإ :  ىلاعت هلوق هب دارأو ء“" «هب هللاأدب اب أدبن» : لاق افصلا ىلع يقر ال

 هيف قلطم ثيدحلا نأل « طوش لك يف افصلاب أدبي نأ هنم مهفيف « (۸١٠ةيآلا: ةرقبلا) هللا رئاعش

 ‹ ةورملا ىلإ افصلا نم يضملا نوكي افصلا نم طوش لك يف ةءادبلا ناك نإف طوش لك هب أدبي

 . ةلاحم ال ادحاو اًطوش افصلا ىلإ ةورملا نم دوعلاو

 اعبس ةورملاو افصلا نيب ىعس يي يبنلا نأ مهبتك ةماع يف هودروأ ثيدحلا لهأ نإ : لوقن انإ

 لي يبنلا فاوط نأ لمتحيو ‹ طوش ةورملا نم دوعلاو طوشافصلا نم ةءادبلا نأ اوركذي ملو

 فوذحمأدبن ةئ هلوق يف لوقن وأ « هلاقام ىلع نوكي نأ لمتحي يواحطلا لاق ام ىلع

 مالكلا ريدقت ذئنيح نوكيف «ةيولألا مدعل « اهصخأ ال ءايشألا معأ ردقي اًفوذحم ناك اذإ لوعفملاو

 - يواحطلا هلاق ام ىلع رمألا نوكيف « افصلاب يأ « هب هللاأدب اب طاوشألا نم طوش لك دبن

 . یهتنا -هللا همحر

 لوعفملا وه هب هللا أدب اب : هلوق نأل « فوذحم هيف لوعفملا ن ملسن ال انأل « رظن هيف : تلق

 ريدقتلاف ‹ ةلوصوم وأ «ىلاعت هللا ءادتباب أدبي ريدقتلاف ‹ ةيردصم ( ام ) ةملك نأل « ةقيقحلا يف

 . هركذام يتأي نيأ نمف « افصلا وهو هب هللا أدب يذلاب ًادبن

 :ش (انيور امل ) :م ةلورهلا يعسلا نم دارملا :ش ( طوش لک يف يداولا نطب يف یعسیو ) :م

 أدبي اغإو ) :م يداولا نطب يف ىعسيو يشي لعجو افصلا نم لزن اب يبنلا نأ هلوق ىلإ هب راشأ

 . يرمعلا مساقلا هللا دبع نب نمحرلا دبع هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور : ٤۸( /۳) عمجملا يف يمشيهلا لاق ()

 . ًاياذك ناك : دمحأ لاق



 . نكرب سيلو ‹ بجاو ةورملاو افصلا نيب يعسلا مث « « هب ىلاعت هللا أدب اب أدبا » : هيف ايب هلوقل

 يعسلا مكيلع بتك ىلاعت هللا نإ » : ايي هلوقل ؛ نكر هنإ : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 . (اوعساف

 خصب يور ثیدحا اذه :ش ( هب یلاعت هللا ادب اب دبا ) :م افصلاب ةيادبلا يف يآ :ش ( يَ افصلاب

 يفامأو ' هتمتت يف يقهيبلا مث ينطقرادلاو يئاسنلا ةياور هذهو « فنصللا هلاق امك « رمألا

 ةياور يف عمجلا نونبو « هب هللاأدب اب أدتبا يهو ربخلا ةغيصب ليوطلا رباج ثيدح نم ملسم ةياور

 وهو ملسمل رمألا ظفل ءاهقفلا ضعب ازع دقو . ًأطوملا يف كلامو ةجام نباو يذمرتلاو دواد يبأ

 يبأ نب ءاطع ذشو « عامجإلاب هب دتعيال ةورملاب أدب ولو « انه اه ةينلا بجت لب ىعسف « هنم مهو

 ا

 هللا يضر- سابع نبا لوق وهو :ش ( نكرب سیلو بجاو ةورملاو افصلا نيب يعسلا مث

 نيريس نب دمحمو ءاطعو ‹« يرصبلا نسحلاو ريبزلا نب و ل ا

 هنأ ةلبانحلا نم يضاقلا راتخاو « بحتسم هنأ لبنح نبا نع ىنوميملاو يزورملا لقنو « دهاجمو

 . انلوقك مدلاب ربجیف بجاو

 یوریو . ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو :ش ( نكر هنإ : -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو ) :م

 ال يبنلا لوقل يأ :ش ( ب هلوقل ) :م هنودب حصي ال اًتكر ناك اذإو -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع

 ر يضر يعفاشلا هاور ثيدحلا اذه : یا اول ل اا

 هللا لوسر تيأر :تلاق رادلا دبع يب ءان یاسا امت بأ دب ةع ةف تب ةف ع

 ةدش نم هيتبكر ىرأ ىتح ىعسي مهءارو وهو هيدي نيب سانلاو ةورملاو افصلا نيب فوطي ةا

 . «يعسلا مكيلع بتك هللا نإف « اوعسا : لوقي وهو يعسلا

 ىيحي نعو <« ريبك بارطضا هثيدح يفو « ظفحلا ىيس لمؤملا نب هللا دبع : ناطقلا نبا لاقو

 . (نيكورتملاو ءافعضلا » يف -هللا همحر- يزرحلا نبا هركذو « درفنا اذإ

 وبآ ليهس انث «يحلطلا دمحم نب ليعامسإ انث « ةبتع نب ديبع نب دمحم نع كلام بئارغ يف ينطقرادلا هاور (1)

 .اعوفرم . . . . رباج نع ريبزلا يبأ نع كلام انث ورمع
 . رباج نع هيأ نع دمحم نب رفعج نع باوصلاو لاق اذك : يتطقرادلا لاق #

 )٥/ ٩۸( يقهيبلاو « ٠۲۷ص جحلا» يعفاشلا قيرط نم ينطقرادلاو )١/ ٤١١( دمحأ هاور (۲)

 نبا هقثو «لمؤملا نب هللا دبع هيفو ريبكلا يف يناربطلاو دمحأ هاور : ۲٤۷( /۳) عمجملا يف يمشيهلا لاق #

 جيرج نبا نع ةقدص نب لضفملا نع يناربطلا هاورو . فيعض وهو : تلق « هريغ هفعضو ىطخي : لاقو «نابح

 نافيعض ليعامسإو لضفملاو ًاعوفرم . . . سابع نبا نع ءاطع نب ملسم نب ليعامسإو
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 ةحابإلل لمعتسي نأ هلثمو « ةرقبلا ٠١۸ ( امهب فوطی نأ هيلع حانج الف # : یلاعت هلوق انلو

 هب عوطقم ليلدب الإ تبثت ال ةينكرلا نألو باجيإلا يف هنع انلدع انآ الإ باجيإلاو ةينكرلا يفنيف
 رضح اذإ مکیلع بتک :  یلاعت هلوق يف امک ابابحتسا بتک يور ام ینعم مث دجوي ملو

 ا ل ہہ

 يقهيبلا هاور دقو : يجورسلا لاقو ‹ هنع تکسو هکر دتسم» يف مکاحلا هاور اذهلو : تلق

 ىلإ اًرظن [. . .1 هفعضب هملع عم فعضب هل ضرعتي ملو -هنع ىلاعت هللا يضر- يعفاشلا نع
 ىلع مدقم حرجلا :نولوقي مهارتو « نيدلا رمأ يف ناسنإلاب قيلي ال اذهو ‹ هفاصنإ مدعو هتيبصع

 لاقو .ةزمهلاو ءارلا حتفو ميجلا نوكسو قوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب أرجت تنب ةبيبح :هلوق

 تنب ةيفص اهنع تور ديدشتلاب ةبيبح لاقيو « ةيردبعلا أرجع تنب ةبيبح : -هللا همحر- يبهذلا

 افصلاب يأ :ش (۸١٠ةيآلا:ةرقبلا ( امهب فوطي نأ هيلع حانج الف :  ىلاعت هلوق انلو ) :م
 :م حانج ال ظفل وهو مالكلااذه لشم يأ :ش ( هلثمو ) :م هلوق وه هب لالدتسالا هجو ةورملاو

 «ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع اميف مكيلع حانج الو :  ىلاعت هلوق يف امك :ش ( ةحابوال لمعتسي)
 ( هنع انلدع انأ الإ « باجيإلاو ةينكرلا يفنيف ) :م ةحاب حال لمعتسي ناك اذإف « (١٠٠۲ةيآلا:ةرقبلا)
 ىنعمب يفو : يكاكلا لاق ‹« باجيإلا يفن يف يأ :ش ( باجيإلا يف ) :م ةيآلا رهاظ نع يأ :ش

 تباثلا باجيإلا ىلإ قلطملا يفنلا نع انلدع يأ ٠ ضعب نع اهضعب بوني رجلا فورح : نأل ىلإ
 . رباب

 امك ركنم فيعض ربخلا نأل ‹ حصي الف -هللا همحر- يعفاشلا هاور ام ربخلاب دارأ نإ : تلق
 هنأل هاور اب المع لاق نم مهنمف «نوحراشلا هيف فلتخاو « لودعلا بجو ام ركذي ملو « هانركذ

 نم ةورملاو افصلا نإ :  ىلاعت هلوق وهو « ةيآلا لوأب لاق نم مهنمو « باجيإلا بجوي دحاو ربخ
 « اًضرف نوكي كلذو ةمالعلا يهو « ةريعش عمج رئاعشلا نإف « (۸١٠ةيآلا : ةرقبلا) ( هللا رئاعش
 ضرفب سيل هنأل بوجولاب انلقو « امهب انلمعف ةحابإلا ىلع اهرخآو ةيضرفلا ىلع لدي ةيآلا لوأف

 . عامجإلاب ليقو بابحتسالاو ضرفلا نم دحاو لك نم عون هيف ناكف ًالمع ضرف وهو املع

 ثیدح وهو هب لمعي فیکو « ثیدحلا لاح ىلع فقي مل هاور ام المع لاق يذلا : تلق
 یلاعت هللا يضر- نابح نبا لاقو « ةركنم ثيدحلا اذه ةاور ثيداحأ :دمحأ لاق ىتح « فيعض

 . هربخب جاجتحالا زوجي ال : -هنع

 يضر- يعفاشلا هاور اميف ينعي :ش ( دجوي ملو هب عوطقم ليلدب الإ تبثت ال ةينكرلا نآالو ) :م
 امك اًبابحتسا بتك ) :م -هنع هللا يضر- يعفاشلا يأ :ش ( یور ام ينعي مث ) :م-هنع ىلاعت هللا

 نأل ‹ رظن هيف ليق :ش (٠۱۸ةيآلا:ةرقبلا  توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك $ :ىلاعت هلوق يف
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 نايتإلا لبق للحتي الف جحل اب مرحم هنأل ؛ اًمارح ةكمب ميقي مث « ةيآلا ةرقبلا ۱۸١ € توملا مكدحأ

 «ةالص تيبلاب فاوطلا » : يي لاق « ةالصلا هبشي هنأل ؛هل ادب املك تيبلاب فوطيو . هلاعفأب

 نإو اولاق ‹ ةيضرفلا ىلع ةلالد بتك ناكف تخسن مث اًضرف تناك نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا
 ‹ثاريملاو ةيصولا نم ثراولل عمجي لب ةخوسنب تسيل مهضعب لاق لب « هيلع عمجمب سيل كلذ

 . كلذ هيفكي عناملاو

 ال اًمرحم ةكمب ميقي يعسلاو فاوطلا نم هغارف دعب مث يأ :ش ( اًمارح ةكمب ميقي مث ) م

 ميقيف جحلا لاعفأب يأ :ش ( هلاعفأب نايتإلا لبق للحتي الف جحلاب مرحم هنأل ) :م رصقي الو قلحي

 ازارتحا « اًمارح ةكمب ميقي مث :هلوق : يكاكلا لاق . للحتلا تقو وهو « رحنلا موي يأ اًمرحم

 نع يورام «لحيو رصقي وأ قلحي : لاق هنإف - امهنع هللا يضر-سابع نبا لوق نع

 « ةجحب لهأ نم انمف عادولا ةجح اب هللا لوسر عمانجرخ : لاق هنأ -هنع هللا يضر-رباج

 انفط املف « ةجحلا يذ ةعبرأ ةحيبص ةكم انلخدف ةرمعب لهأ نميف تنكو ةرمعب لهأ نمانمو

 . ءاسنلا انعقاوو انللحأف لالحإلاب ةجحب لهأ نم ةي يبنلا رمأ انيعسو

 رهشأ يف ةرمعلا نودعي سانلا ناك نيح ءادتبالا يف كلذ ناك هنأل خوسنم هنأ هنع باوجلاو

 مكحلل اءردو يعرشلا مكحلل اريرقت ةرمع اهولعجيو اولحي نأ مهرمأف روجفلا رجفأ نم جحا

 . كلذ خسن مث يلهاجلا

 هبو ‹ يدهلا قسي مل يذلا عتمتملا اذكو رصق وأ قلح ةرمعب درفم وهو يعسلا نم غرف اذإو
 موي ىلإ ًالالح ةكمب ثكييو « ءاوس امه يعفاشلاو كلام دنعو « -هنع هللا يضر- دمحأ لاق
 ناك نإو « لضفأ ناك همارحإ مدق نإو ةكم لهآ تاقيم نم ةيورتلا موي جحلاب مرحي مث « ةيورتلا

 . للحتلا ناو ىلإ هلاعفأ يدؤيو اًمرحم ىقبي لب للحتي ال يدهلا قاس اعتمتم وأ جحلاب ًادرفم

 نأل يأ :ش ( هنأل ):م فوطي نأ هل رهظ املك يأ :ش ( هلادب املك تيبلاب فوطيو ) :م

 ال هيف رشلاو فارحنالا نأ ىرت الأ « مكحلا نود باوثلا يف ينعي :ش ( ةالصلا هبشي ) :م فاوطلا

 -هنع هللا يضر- نابح نبا هاور ثيدحلا اذه :ش (  ةالص تيبلاب فاوطلا»: ب لاق ) :م. هدسفي

 : ل هللا لوسر لاق : لاق - امهنع هللا ىضر- سابع نبا نع سواط ثيدح نم «هحيحص» يف

 ٠ ۲ ريخب الإ قطني الف هيف قطن نمف قطنملا هيف لحأ دق ىلاعت هللا نأ الإ « ةالص تيبلاب فاوطلا »
 . دنع تكسو اًضيأ مكاحلا هجرخآو

 هاورو ءاًعوفرم . .. . سابع نبا نع سواط نع بئاسلا نب ءاطع نع نايفس نع )٤۹/١( مكاحلا هاور(1)

 لثم تيبلا لوح فاوطلا» ظفلب سابع نبا نع سواط نع بئاسلا نب ءاطع نع ريرج نع [۹۷۷۳] يذمرتلا

 . (ةالصلا

 = ديؤيو حصا وهو ًافوقوم يورو هنع ةعامج ةياور يف بئاسلا نب ءاطع هعفر دق ثيدح اذهو : يقهيبلا لاقو #*
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 نأل ؛ ةدملا هذه يف ةفوطألا هذه بيقع ىعسي ال هنأ الإ فاوطلا اذكف ‹ عوضوم ريخ ةالصلاو

 يهو ‹ نيتعكر عوبسأ لكل يلصيو ‹ عورشم ريغ يعسلاب لفنتلاو « ةرم الإ هيف بجي ال يعسلا
 انيب ام ىلع فاوطلا اتعكر

 ‹ هيف مالكلا زوجي اذهلو « ةقيقح ةالصب سيل هنأل ةالصلا هبشي ينعي « ةالص هلوق ىنعمو

 يور دقو :لاق مث «ةالصلا لشم تيبلا لوح فاوطلا ظفلب -هنع هللا يضر- يذمرتلا هاور دقو

 . -امهنع هللا يضر- سابع نبا ىلع اًقوقوم اذه

 «يواحطلا حرش » يفو ‹ عوضوم ريخ :ش ( فاوطلا كلذكف «عوضوم ريخ ةالصلاو ) :م

 ‹« ملعلا لهآ ةماع بهذم وهو « لضفأ ةكم لهأل ةالصلاو « لضفأ ءابرغلل فاوطلا هللا همحر

 لضفأ ةالصلا عامتجالا دنعو « نارمألا مهتوفي ال ةكم لهأو ‹ فاوطلا مهتوفي ءابرخلا نأل

 ءابرغلا : ليق ‹« (١١٠ةيآلا: جحلا) ( نيفئاطلل يتيب ارهط نأ $ : ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو ءاهنيعب

 تيبلاب فوطيو : هلوق نم ءانشتسالا اذه :ش ( ةدملا هذه يف ةفوطألا هذه بيقع ىعسي ال هنأ الإ ) :م

 ةكمب هتماقإ ةدم يف اهب يتأي يتلا ةفوطألا هذه بيقع ةورملاو افصلا نيب ىعسي ال ىنعي هلادب املك

 .o . للحتلا ناوأ ىلإ

 ادرفم ناك نإو- هلوق دنع نم فوصوملا جحل اب درغملا يف يأ :ش ( هيف بجي ال يعسلا نأل ) :م

 . هب صنلا دورو مدعل :ش ( عورشم ريغ يعسلاب لفنتلاو «ةدحاو ةرم الإ ) :م انه ىلإ -جحل اب

 نوكي نأ بجيف عورشم هعوبتب لفنتلاو هلبق زوجي ال اذهلو « فاوطلا عبت يعسلا : تلق نإف

 . فاوطلل اعبت اعورشم اًضيأ يعسلاب لفنتلا

 صنلاو ‹ صنلا ىلع رصتقيف سايقلا فالخب « صنلاب ةدابع هنوك تبث اغإ يعسلا : تلق
 .هل لحم ال هنأل سايقلاب اًبناث عرشی الف ةرم نایتإلاب درو

 :ش ( نيتعكر ) :م دحاو فاوط وهو طاوشأ ةعبس لكل يأ :ش ( عوبسأ لكل يلصيو ) :م

 نأ لبق ادعاصف نيعوبسأ نيب عمجي نأ زوجي هدنع نإو « -هللا همحر- فسوي يبأ فالخ هيفو

 رتو نع فرصني -هللا همحر- فسوي يبأ دنع نكلو « دمحأ لاق هبو « فاوطلا يتعكر يلصي

 نيعوبسألا نيب عمجملا هركي -امهنع هللا يضر- دمحمو ةفينح يبأ دنعو ةعبس وأ ةسمخ وأ ةثالث

 لك نيب لصفلا لضفألا -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنعو « -هنع هللا يضر- كلام لاق هبو

 . نرتعكرب نيعوبسأ

 عوبسأ لكل فئاطلا يلصي :١ ةي هلوق وهو :ش ( انيب ام ىلع فاوطلا اتعكر يهو ) :م

 . نيتعكر يلصيف ماقملا يتأي مث: هلوق دنع هركذ ٠« نيتعكر

 سواط نع ةرسيم نبا ميهاربإ نع ةناوع وبأو جيرج نبا هاور دقو « طالتخالا دعب هنعريرجو نايفس ةياور نأ اذه =
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 ءانركذ ام اهلوأ « بطخ ثالث جحلا يف نأ لصاحلاو « ةضافإلاو « فوقولاو « تافرعب ةالصلاو

 موينأل « ةجحلا يذ نم عباسلا مويلا وهو :ش ( مويب ةيورتلا موي لبق ناك اذإف :لاق ) م

 ةليل ىأر يب ميهاربإ نأل « كلذب ةيورتلا موي يمس امغنإو «برغملا »يف اذك « هنم نماثلا ةيورتلا

 كلذ يف ركتفا يأ « يؤر حبصأ املف « كنبا حبذب كرمأي ىلاعت هللا نإ : هل لوقي ًالئاق نأك نماثلا

 ىسمأ املف « ةيورتلا موي يمس كلذ نمف ؟ ناطيشلا نم مأ « اذه هللا نمأ حاورلا ىلإ حابصلا نم

 مهف ةثلاثلا ةليللا يف هلثم ىأر مث ةفرع موي يمس مث نمف « ىلاعت هللا نم هنأ فرعف كلذ لثم ىأر

 . رحنلا موي رشاعلا مويلا يمسف « هرحنب

 ءاملا نم نووري سانلا نأل ةيورتلا تيمس امنإ دهزلا باتك يف : يرابنألا ركب وبأ لاقو

 ليربج نأل ةفرع موي يمس امنإو « ىنمو ةفرع ىلإ اياورلاب ءاملا نولمحيو « مويلا اذه يف شطعلا

 يأ يفو ؟ فوطت عضوم يأ يف تفرعأ :لاقف « ةفرع موي اهلك كسانملا ةي ميهاربإ ملع ةي

 موي يمسف تفرع : لاقف ؟يمرتو رحنت عضوم يأ يفو ؟ فقت عضوم يأ يفو ؟ ىعست عضوم
 ةالصلا هيلع مدآ نإ : ليقو « مهنابرقب هيف نوحضي سانلا نأل « ةيحضألا موي يمسو « ةفرع

 الإ ايقتلي ملف « دنسلاب تعقو مالسلا اهيلع ءاوح هتأرماو « دنهلاب عقو ضرألاب طبه امل مالسلاو

 . رخآلا امهنم لك ةفرعمل «ةفرع موي يمسف « ةفرع ةيشع

 :م رهظلا ةالص دعب نيتبطخلا نيب ةسلج ريغ نم ةدحاو ةبطخ يأ :ش ( ةبطخ مامإلا بطخ ) :م

 يهو « خسرف ةكم نيبو اهنيب ككس ثالث اهيف ةيرق يهو :ش ( ىنم ىلإ جورخلا اهيف سانلا ملعي )

 دقو ‹ فرصلاو ريكذتلا ىنم ىلع بلاغلاو « مرحلا يف نوكي رحنملاو « رحنم اهنأل « مرحلا يف
 ليقو توملا يهو ةينم عمج وهو «اهايانم ىلإ قاست تاناويحلا نأل ىن تيمسو « فلألاب بتكت

 لاقف ینمتت اذام : هل لاق مدآ قرافی نأ دار ال اب لیئربج نإ : لیقو « قارت يأ ءامدلا نم ىنمت ال

 . ىنم عضوملا كلذ يمسف ةنجلا : مدآ

 . :ش ( ةضافإلاو اهب فوقولاو ) :م تافرع لبجب ةالصلا ملعي يأ :ش ( تافرعب ةالصلاو ) :م

 بطخي مامإللا نأ ركذ يذلا وهو :ش ( هانركذ ام اهلوآ بطخ ثالث جحلا يف نأ لصاحلاو ) :م

 ‹ رهظلا ةالص لبق :ش ( ةفرع موي تافرعب ) :م ةيناثلا ةبطخلا يأ :ش ( ةيناثلاو ) :م ةيورتلا موي ةكمب

 غرفاذإ ةبطخلا ءىدتبي :هللا همحر- ةفينح وبأ لاق « ةفيفخ ةسلج امهنيب سلجي ناتبطخ يهو
 لبق مامإلا بطخي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو « ةعمحلا ةبطخك هيدي نيب ناذألا نم نونذؤملا

 . نونذؤملا نذأ هتبطخ نم ردص ىضم اذإف « ناذألا

 رفنلا اهيف سانلا ملعي :ش ( رشع يداحلا مويلا يف ىنمب ) :م ةثلاثلا ةبطخلا يأ :ش ( ةثلاثلاو ) :م
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 موي اهلوأ « ةيلاوتم مايأ ةثالث يف بطخي : هللا همحر - رفز لاقو « مويب نيتبطخ لك نيب لصفيف
 رحنلا مويو « ةيورتلا مويو ميلعتلا اهنم دوصقملا نأ انلو . جاحلا عمتجمو مسىملا مايأ اهنأل ؛ ةيورتلا
 جرخ ةكمب ةيورتلا موي رجفلا ىلص اذإف ‹ عجنأ بولقلا يفو « عفنأ هانركذ ام ناكف « لاغتشا موي

 ةيورتلا موي رجفلا ىلص يب يبنلا نأ يور امل ؛ ةفرع موي نم رجفلا يلصي ىتح اهب ميقيف ىنم ىلإ

 ةبطخ يف هيلإ نوجاتحي ام اوملع دق مهنأل « ةبطخ ىلإ رحنلا موي جاتحي الو « ردصلا فاوطو
 اغإو « جحلا بطخ نم ةبطخ نكت مل اهنإف « رحنلا موي بطحخ ءب يبنلأ نأ يور امو « ةفرع موي
 . ةرثكلاو عامتجالا نم اهدعب هلثم ققحتي ال هنأ ملع امل ماكحألا مهملع عادولا بطحخ نم تناك

 نم نيتبطخ لك نيب مامإلا وه يذلا بيطخلا لصفي يأ :ش ( مويب نيتبطخ لك نوب لصفي ) :م
 امهنيبو ةفرع موي ةيناثلاو « ةكمب ةيورتلا موي لبق ىلوألا نأ هركذ امك كلذو « مويب ةثالثلا بطخل ا

 موي وهو مويامهنيبو ‹ رشع يداحلا موي يف ةئلاثلاو « رهشلا نم نماثلا ةيورتلا موي وهو <« موي
 . هرهش نم رشاعلا ديعلا

 اهلوأ ) :م تاعباتتم يأ :ش ( تايلاوتم مايأ ةثالث يف بطخب -هنع هللا يضر- رفز لاقو ) :م

 مسوم «برخملا» يفو « مسوملا مايأ ةثالشلا مايألا هذه نأل يأ :ش ( مسوملا ماي اهنأل ةيورتلا موي

 عضوم يأ :ش ( جاحلا عمتجمو ) :م ةمالعلا وهو مسولا نم قتشم مهعمتجمو مهقوس جاحلا
 . اهيف بطخلا نوكت نأ بجيف :ش ( مايألا هذه يف عقي ام مهميلعت دوصقملا نأل كلذو ) :م مهعامتجا

 مهتجاح مويف ةيورتلا موي امأ « لغش عمج :ش ( لاغتشا اموي رحنلا مويو ةيورتلا مويو ) :م

 « اهيف ةبطخلا ديفت الف فاوطلاو يمرلاو قلحلاب مهلاغتشالف رحنلا موي امأو « ىنم ىلإ جورخلا ىلإ
 :م عباسلا مويلا يف بطخي ال -هللا همحر- دمحأ نعو « -هللا همحر- يعفاشلا لاق انلوقبو

 :م -هللا همحر- رفز هلاق ام :ش ( عفنأ ) :م نيتبطخ لك نيب قيرفتلا نم يأ :ش ( هانركذ ام ناکف)

 . رثأ اذإ ظعولا عجن نم :ش ( عجنأ بولقلا يفو )

 رمع دنعو ‹« سمشلا عولط دعب ينعي :ش ( ىنم ىلإ حرخ ةكمب ةيورتلا موي رجفلا ىلص اذإف ) :م

 بحتسيو -هللا همحر- كلام لاق هبو « لاوزلا لبق ىنم ىلإ - امهنع هللا يضر- زيزعلا دبع نبا

 :ش ( ةفرع موي نم رجفلا يلصي ىتح ) :م ىنمب يأ :ش ( اهب میقيف ) :م فیخلا دجسم دنع لزني نأ

 ‹« سلغب ىن رجفلا يلصي : ينانيغرملا لاقو « ةفرع موي ةحيبص يذلا رجفلا يلصي نأ ىلإ يآ

 هتفو يف يلصي «يرتولا» يفو « هتقو يف يلصي -هنع هللا يضر- ينامركلا كسانم يفو

 هيلعو سانلا عم ةفرع ىلإ حار ىن لبج ىلعأ وهو ريبث ىلع سمشلا تعلط اذإف «فورعللا
 . ةادغلا ةالص دعب ةفرع ىلإ بهذي لمكألا ةنازخ يفو « راقولاو ةنيكسلا

 ىلصو ىنم ىلإ حار سمشلا تعلط املف « ةكمب ةيورتلا موي رجفلا ىلص ةي يبنلا نأ يور امل ) :م
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 «ءاشعلاو ‹ برغملاو ‹ رصعلاو ‹ رهظلا ىنمب ىلصف « ىنم ىلإ حار سمشلا تعلط املف « ةكمب

 ‹« تافرع ىلإ ادغ مث رجفلا اهب ىلصو « تافرع ةليل ةكمب تاب ولو تافرع ىلإ حار مث « رجفلاو
 لوسرب ءادتقالا هكرتب ءاسأ هنكلو « كسن ةماقإ مويلا اذه يف ىنمب قلعتي ال هنأل ؛ هأزجأ ىنمب رمو

 هلبق عفد ول امأ « ةيولوألا نايب اذهو ء انيور امل اهب ميقيف « تافرع ىلإ هجوتب مث : لاق . يب هللا
 زاج

 رباج ثيدح نم ةعطق هذه :ش ( تافرع ىلإ حار مث « رجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ىن

 نبا نع ءاطع نع ملسم نب ليعامسإ نع ةجام نباو يذمرتلا ىورو « ًالوطم ملسم هاور يذلا
 ءاشعلاو برخغملاو رصعلاو رهظلا يب هللا لوسر انب ىلص :لاق -امهنع هللا يضر- سابع
 ۰ . هيف اوملكت ملسم نب ليعامسإو : يذمرتلا لاقو تافرع ىلإ ادغ مث « رجفلاو

 نم ةلمهملا لادلاو ةمجعملا نيغلاب :ش ( ادغ مث رجفلا اهب ,ىلص مث ةفرع ةليل ةكمب تاب ولو ) :م
 (هأزجأ) :م اهب لزني ملو اهزاج ينعي :ش ( ىنمب رمو تافرع ىلإ ) :م راهنلا لوأ باهذلا وهو « دغلا
 هك رتب ءاسأ هنكلو كسن ةماقإ مويلا اذه يف ىنمب قلعتي ال هنأل ) :م ةيرهاظلل اًفالخ هيلع ءيش الو :ش
 ‹ لك هلوقب لمعلا كرت يفو هيب يبنلا هعابتا هكرت يف بدألا ةءاسإ :ش ( ي هللا لوسرب ءادتقالا
 ٠ ۰ . «مككسانم ينع اوذخ» : هلوق ًاًضيأ وهو

 موي نم رجفلا يلصي ىتح اهب ميقيف هلوق ىلع فطع اذه :ش ( تافرع ىلإ هجوتي مث ) م
 ىلص ةي يبنلا نأ يور امل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيور امل ) :م تافرعب يأ :ش ( اهب ميقيف ) :م ةفرع
 نايب ) :م سمشلا عولط دعب تافرع ىلإ هجوتلاو باهذلا يأ :ش (اذهو ) :م هرخآ ىلإ رجفلا
 سمشلا عولط ينعأ « ديقلا اذه ركذو « سمشلا عولط لبق باهذلا نم ىلوآ ينعي :ش ( ةيولوألا
 همحر- يزارتألا لاقو « انه ديقلا اذه يخبني : -هنع هللا يضر- ةعيرشلا جات لاقو .[...]
 اذه كرت نيحراشلا ضعب لاق : لمكألا لاقو « بتاكلا نم اوهس هكرت ديقلااذه ناك : -هللا
 . بتاكلا نم ديقلا

 لبق يأ :ش ( زاج هلبق عفد ول امآ ) م . انركذ امك هركذ اذكه هنإف ٠ يزأرتألا هب دارأ : تلق
 نأ مالكلا قح نم ناكو « ركذلا لبق رامضإ اذه : لمكألا لاقو « تافرع ىلإ سمشلا عولط

 -هيلع هلبق عفد ول امأ - هلوق ىلع ءانب حبصي ىتح سمشلأ عولط دعب تافرع ىلإ هج وتی مث لوقی
 « سمشلا عولط دعب ريمضلا انه ركذ هنإف «حاضيإلا ظفل عبتا نكلو لاق مث « هلثم يكاكلا لاقو
 . ىهتنا - زاج هلبق عفد نإو : لاق نأ ىلإ سمشلا تعلط اذإو - لاق ثيح

 لاقي نأ نكي نكلو ‹ ىفخيالام ىلع نسحيال راذتعالا قيرطب باوحجلا اذه : تلق
 یضم دقانهاهو « ةيلاح وأ ةيظفل ةنيرق هيلع تلد اذإ مالكلا نم اريثك عقي ركذلا لبق رامضإلا

 . فيعض وهو يئالملا ملسم نب ليعامسإ : هيفو ]۳٠٠٤[ ةجام نباو « ]۸۸٦[ يذمرتلا هاور ()
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 لاحلاو « ربجت ذابتنالا نأل؛ سانلا عم اهب لزنيو : لصألا يف لاق ٠ مكح ماقما اذهب قلعتي ال هنأل

 ىلع قيضي اليك قيرطلا ىلع لزني ال نأ هدارم : ليقو « ىجرأ عمحجلا يف ةباجإلاو « عرضت لاح

 بطخيف ‹ ةبطخلاب ءىدتبيف 'رصعلاو رهظلا سانلاب مامإلا يلصي سمشلا تلاز اذإو : لاق . ةراملا

 ‹ ةرايزلا فاوطو قلحلاو رحنلاو رامجلا يمرو ةفلدزملاو « ةفرعب فوقولا سانلا اهيف ملعي ةبطخ

 ةعمحلا يف امك ةسلجب امهنيب لصفي نيتبطخ بطخيو

 - هلبق- هلوق يف ريمضلا نوكيف « ىنم ىلإ حار سمشلا تعلط املف « ليلعت اذه لبق اميف هلوق

 . اولدعا هيلع لدي يذلا لدعلا ىلإ عجري ريمضلاف « (۸ةيآلا : ةدئاملا) (برقأ

 » يف -هللا همحر- دمحم لاق يأ :ش ( لصألا يف لاق « مكح ماقملااذهب قلعتي ال هنأل ) :م

 ةلزعلاو دارفنالا يأ :ش ( ذابتنالا نأل « سانلا عم ) :م تافرع يف يأ :ش ( اهب لزنيو ):م « طوسبملا

 اذه يف جاحلا لاح يأ :ش ( لاحلاو ) :م ربكتو ربجت نم ةرواجم دحأ ىري ال هنأل :ش ( ربجت ) :م

 ال نم هيف نوكي دق هنأل :ش ( ىجرأ عمجلا يف ةباجإلاو ) :م ةنيكسو :ش ( عرضت لاح) :م تقولا

 . هتوعد درت

 :م < سانلا عم لزنيو - هلوق نم -یلاعت هللا همحر- دمحم دارم يأ :ش ( هدارم لیقو ) :م

 يف نوري نيذلا سانلا يأ « ءارلا ديدشتب :ش ( ةراملا ىلع قيضب اليك قيرطلا ىلع لزني ال يأ)

 ىلع لزني ال هنآ الإ ‹ ءاش عضوم يأ يف تافرعب لزنيو «ةيريهظلا ىواتف» يفو « قيرطلا
 لاقو . لضفأ ةمحرلا لبج برقب لوزنلاو هلوق يف -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو «قيرطلا

 يضر- يعفاشلا لاق هبو ‹ لضفأ هيف لوزنلاو « ةرمن نطبب لزني -امهنع هللا يضر- دمحأو كلام

 ءةنرع نطب نعاوعفترا» : اب لاق دقو « ةنرعب ةرمن انلق « هيف اإ لزن اولاق ‹ لوق يف -هنع هللا

 . دصق نع نكي مل هيف يب هلوزنو

 سمشلا تلاز اذإو «حاضيإلا» يفو « ةفرع موي سمش يأ :ش ( سمشلا تلاز اذإو ) :م

 سانلاب مامإلا يلصيو ) :م نيديعلاو ةعمحجلا يف امك « بجاوب سيلو ةنس وهو « بحأ نإ لستغا

 فوقولا سانلا اهيف ملعب ةبطخ بطخيف ) :م ةالصلا لبق يأ :ش ( ةبطخلاب ءىدتبيف رصعلاو رهظلا

 هللا نم ةلزنم اهنألو « فالدزالا نم «علاطملا» يف لاقو « مارحلا رعشملا يه :ش ( ةفلدزملاو ةفرعب

 فالدزال ليقو « ليللا ىفلز يف سانلا عامتجال اهب تيمس -هللا همحر- يورهلا لاقو ةبرقو

 ىنم قوف ةفلدزمو .اهيف سانلا عامتجال اًضيأ عمجلا ىمسيو امهعامتجال يأ « اهيف مدآو ءاوح

 نمو « بونجلا ىلإ ليج اًضيأ يقرشلا بناجلا نم ةفلدزم قوف تافرعو « يقرشلا بناجلا نم
 لايمأ ةثالث ىنم ىلإو لايمأ ةثالث تافرع دجسم ىلإ ةفلدزم

 يف امك ةسلجب امهنيب لصفي نيتبطخ بطخيو ةرايزلا فاوطو قلحلاو رحنلاو رامحلا يمرو ) :م
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 ظعو ةبطخ اهنأل ؛ ةالصلا دعب بطخي : - هللا همحر - كلام لاقو « هيي هللا لوسر لعف اذكه

 يفو « اهنم عمحجلاو ‹ كسانملا ميلعت اهنم دوصقملا نألو ؛ انيور ام انلو ديعلا ةبطخ هبشأف « ريكذتو
 - فسوي يبأ نعو . ةعمجلا يف امك نونذؤملا نذأ سلجف ربنملا مامإلا دعص اذإ بهذملا رهاظ

 نأل ؛ انركذ ام حيحصلاو « ةبطخللا دعب نذؤي هنأ هنعو « مامإلا جورخ لبق نذؤي هنأ : - هللا همحر

 هيدي نيب نونذؤملا نذأ هتقان ىلع ىوتساو جرخ امل يب يبنلا

 بطخ ايب هنأ -هنع هللا يضر- رباج ثيدح يف ينعي :ش ( ة4 هللا لوسر لعف اذكه « ةعمجلا

 هللا دمحي مامإلا نأ يهو -هللا همحر- يخركلا هركذ امك ةبطخلا ةفصو « رهظلا ةالص لبق ةفرعب

 هللا مهاهن امع مهاهنيو « مهيلع بجي اب مهرمأيو سانلا ظعيو ربكيو للهيو هيلع ينثيو ىلاعت

 يفو « لزني مث هتجاحب ىلاعت هللا وعدي مث «مهتيبلتو مهجح ملاعم سانلا ربخيو هنع ىلاعت
 . ديعلا ةبطخك ريبكتلاب أدبيو « ةريخذلا»

 ديعلا ةبطخ هبشأف « ريكذتو ظعو ةبطخ اهنأل ةالصلا دعب بطخي -هنع هللا يضر- كلام لاقو ) :م

 :ش ( اهنم دوصقملا نالو ) :م - يي هللا لوسر لعفاذكه -هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( هانیور ام اتلو «

 (اهنم عمحجلاو ):م .رامحجلا يمرو ةفلدزملاو ةفرعب فوقولا نم :ش ( كسانملا ميلعت ) :م ةبطخا نم يأ

 نذأ سلجف ربنملا مامإلا دعص اذإ بهذملا رهاظ يفو ) :م كسانملا نم نيتالصلا نيب عمجلا يأ :ش

 يضتقت -هنع هللا يضر- رباج ةياور نأل « ةعمجلا يف امك لاق انإ :ش ( ةعمجلا يف امك نونذؤملا

 . ةعمجلا ىلع سايقلا ىلإ ريصي «تضراعتف « اهلبق يضتقت ىرخأ ةياورو « ةبطخلا دعب ناذألا
 رهظلا ءادأل ناذألا اذه نأل :ش ( مامإلا جورخ لبق نذؤي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 ( ةبطخلا دعب نذؤي هنأ ) :م -هللا همحر- فسوي يبأ نعو يأ :ش ( هنعو ) :م مايألا رئاس يف امك

 ثالث -هللا همحر- فسوي يبأ نع  مئادبلا » يفو : -هنع هللا يضر- كلام لاق هبو :ش

 سلجي ىلوألا ةبطخلا نم غرف اذإ -هللا همحر- يعفاشلا لوقو امهلوقك ةياورلا رهاظو « تاياور
 ثيحب ففخيو « هعم ناذألا يف نوذخأي نونذؤملاو « ةيناثلا ةبطخلا حتتفيو موقي مث ةفيفخ ةسلج

 . ناذألا نم نينذؤملا غارف عم هغارف نوكي

 لاق . بهذملا رهاظ وهو انركذام بهذملا نم حيحصلا يأ :ش ( انركذ ام حيحصلاو ) :م

 حصأ ةبطخلا دعب نذؤي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ ةياورو : نيحراشلا ضعب لاقو : لمكألا

 نذأ الالب نأ -هنع هللا يضر- رباج ثيدح نم حص امل ةياورلا رهاظ فالخ ىلع ناك نإو يدنع

 . ةلاقملا هذه لاق هنإف « يزارتألا وه نيحراشلا ضعب : تلق . ماقأ مث ةبطخلا دعب

 بيرغ ثيدحلا اذه :ش ( هيدي نيب نونذؤملا نذأ هتقان ىلع ىوتساو جرخ امل ايب يبنلا نألو ) :م

 امل ايب يبنلا نأ « هننس » يف -هنع هللا يضر- دواد وبأ هاور ام ثيدحلا نم حص يذلاو < ادج

 نذأ مث « سانلا بطخف يداولا نطب ىتأ ىتح بكرف « هل تلحرف ءاوصقلاب رمأ سمشلا تغاز
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 يلصيو : لاق . ةعمجلا هبشأف ةالصلا يف عورشلا ناوأ هنأل ؛ ةبطخلا نم غارفلا دعب نذوملا ميقيو

 ةاورلا قافتاب ضيفتسملا لقنلا درو دقو ءنيتماقإو ناذأب رهظلا تقو يف رصعلاو « رهظلا مهب

 « نيتماقإو ناذأب امهالص يب يبنلا نأ -هنع هللا يضر- رباج ىور اميفو « نيتالصلا نيب عمجلاب

 «دوهعملا هتقو لبق ىدؤي رصعلا نأل ؛ رصعلل ميقي مث ‹ رهظلل ميقيو ‹ رهظلل نذؤي هنآ هنايب مث

 سانلل اًمالعإ ةماقإلاب درفيف

 . هنع هللا يضر- رباج نع هاور ثيدحلا ىلصف « ماقأ مث -هنع هللا يضر- لالب

 يف عورشلا ناوأ هنأل ةبطخلا نم ) :م مامإلا غارف دعب يأ :ش ( غارفلا دعب نذؤملا ميقيو ) :م

 يفخيو :ش ( نيتماقإو ناذأب رهظلا تقو يف رصعلاو رهظلا مهب يلصيو :لاق ‹ ةعمحجل ا هبشأف ةالصلا

 ءاش نإ -هللا همحر- دمحأ نعو . مايألا رئاس يف امك « رصعو رهظ امهنأل « امهيف ةءارقلا مامإلا

 ديبع وبأو يروثلاو روث وبأو -هللا همحر- يعفاشلا لاق انلوقبو « ناذأ ريغ نم ةماقإب ىلص

 لوأ وهو ةمادق نبا لاقو . ةلبانحلا نم دماح وبأو مرثألا رايتخا وهو « نوشجاملا نباو يربطلاو

 ىلع ةجح وهو « نيتماقإو ناذأب نيتالص ىلص هنأ حيحصلا -هنع هللا يضر- رباج ثيدح

 . لاوقأ ةتس ةلأسملا هذه يفو « نيناذألا رابتعا يف -هنع هللا يضر -كلام

 - يعفاشلاو ةيرهاظلاو ءاطع لاق هبو « نيتماقإو ناذأب يذلا انركذ يذلا انبهذم : لوألا

 . روث وبأو رفز لاق هبو « يواحطلا هراتخاو « دمحأو لوق يف -مهنع هللا يضر

 دمحمو -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع كلذ يور . نيتماقإو نيناذأب : ثلاثلاو

 . دوعسم نبا ةياور وهو ةينب لهو « نيسحلا نب نيدباعلا نيز نب يلع نب رقابلا

 دبع نب ملاسو -امهنع هللا يضر- يلعو رمع نع كلذ يورو « طقف نيتماقإب : عبارلاو
 . -هللا مهمحر- يعفاشلاو دمحأو يروثلا يلوق دحأ وهو هللا

 عطقم ةياورو « دواد نب ركب وبأو يروثلا لاق هبو « ناذأ ريغ نم ةدحاو ةماقإب : سماخلاو

 . دمحا نع

 . امهنع هللا يضر- رمع نبا نع كلذ يور < ةماقإ الو ناذأ ريغب : سداسلاو

 :م ثيدحلا ةاور يآ :ش ( ةاورلا قافتاب ) :م عئاشلا يأ :ش ( ضيفتسملا لقنلا درو دقو ) :م

 ناذأب امهالص الي يبنلا نأ رباج ىور اميفو ) :م رصعلاو رهظلا يأ :ش ( نيتالصلا نيب عمحلاب)

 نذؤي ) :م نذؤملا نأ يأ :ش ( هنأ هنايب مث ) :م نآلا ركذ امك «ملسم حيحص» يف اذك :ش (نيتماقإو

 هتقو لبق ىدؤي رصعلا نأل « رصعلل ميقي مث رهظلل ميقي ) :م مث رهظلا ةالص لجأل يأ :ش ( رهظلل

 مالعإ لجأل يأ :ش ( سانلل اًمالعإ ةماقإلاب درفيف ) :م رهظلا تقو يف ىلصي هنأل :ش ( دوهعملا ٠

 . رصعلا يلصي هنأ نم سانلا



 لعف هنأ ولف « هتقو ىلع رصعلا مدق اذهلو «فوقولا دوصقمل ًاليصحت نيتالصلا نيب عوطتي الو

 نأل ؛ - هللا همحر - دمحم نع يور امل اًفالخ « ةياورلا رهاظ ىف رصعلل ناذألا داعأو « اهوركم

 ةبطخ ريغب ىلص نإف ‹ رصعلل هديعيف لوألا ناذألا روف عطقی رخآ لمعب وآ « عوطتلاب لاغتشالا

 رصعلا ىلص «هدحو هلحر يف رهظلا ىلص نمو : لاق . ةضيرفب تسيل ةبطخللا هذه نأل ؛ هأزجأ

 ةجاحلل عمحملا زاوج نأل ؛ درفنملا امهنيب عمجي : الاقو .-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع «هتقو يف

 رهظلا يأ :ش ( نيتالصلا نيب ) :م نوعوطتي ال موقلااذكو « مامإلا يأ :ش ( عوطتي الو ) :م

 دوصقملا ليصحت لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م ةفرعب يأ :ش ( فوقولا دوصقم ًاليصحت ) :م رصعلاو
 ةنس ًالوأ يلصيف < ةبتارلا ننسلا يلصي يوونلا لاقو :ش ( هتقو ىلع رصمعلا مدق ) :م فوقولاب

 الو ‹ رصعلا ةنس مث « اهدعب يتلا رهظلا ةنس مث رصعلا مث رهظلا يلصي مث اهلبق يتلا رهظلا

 عمج نيب قرف الو هيلع قفتم « اهنم ةدحاو دعب الو امهب حبسي ملو « نيتالصلا دعب نولفنتي

 . هفرع

 رصعلل ناذألا داعأو اهوركم لعف ) :م مويلا كلذ عوطت مامإلا نأ ولف يأ :ش ( لعف هنأ ولف ) :م

 همحر- دمحم نع يور امل اًقالخ ) :م -هللا همحر- فسوي يبأ لوق وهو :ش ( ةياورلا رهاظ يف

 امهعمج دق تقولا نآل « ةماقإإلا هئزجتو ناذألا ديعيأال هنأ هنع ةعامس نبا هاور :ش ( -هللا

 . رتولا مم ءاشعلا يف امك ناذأب يفتكيف

 وأ عوطتلاب ) :م مامإلا لاغتشا نأل « ةياورلا رهاظ هجو ليلعت اذه :ش ( لاغتشالا نأل ) :م

 لصوأ اذإ هروف نم كلذ لعف نالف لاقي « ناذألا لاصتا يأ :ش ( لوألا ناذألا روف عطقي رخآ لمعب

 ريغب ىلص نإف ) :م رصعلا ةالص لجأل يأ :ش ( رصعلل هديعيف ) :مامهنيب ثبل ال رخآلاب لعفلا

 ةبطخ فالخب نكر نع فلخت تسيل ىه ذإ :ش (ةضيرفب تسيل ةبطخلا هذه نأل « هأزجأ ةبطخ

 . نيتعكرلا نع فلخ اهنإف « ةعمجلا
 نمو -هللا همحر- يرودقلا يآ : لاق خسنلا رثكأ يفو :ش ( رهظلا ىلص نمو: لاق ) :م

 ينعي :ش ( هتقو يف رصعلا ىلص هدحو ) :م هنوك لاح هلزنم يف يأ :ش ( هلحر يف ) :م رهظلا ىلص

 :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ) :م روكذملا اذه يأ :ش (اذهو ) :م رهظلا عم رصعحلا عمجي ال

 . يروثلاو يعخنلا ميهاربإ لاق هبو

 يعفاشلاو كلام لاق هبو « مامإلا امهنيب عمجيامك :ش ( درفنملا امهنيب عمجي :الاقو ) :م

 « روث وبأو قاحسإو ءاطع بهذ هيلإو « -هللا امهمحر- ةشئاعو رمع نبا نع يورم وهو دمحأو

 ةجاحلل عمجلا زاوج نأل ) :م دحاو امهنيب عمجي نأ هيلع ضرفي مامإلا عم هتتاف ول مزح نبا لاقو

 « ءاعدلاب لاغتشاو عرضت لاح فوقولا لاح نأل :ش ( هيلإ جاتحم درفنملاو فوقولا دادتما ىلإ
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 تقولا ىلع ةظفاحملا نأ -هللا همحر - ةفينح يبألو ؛ هيلإ جاتحم درفنملاو « فوقولا دادتما ىلإ

 «مامإلا عم ةعامجلاب عمجلا وهو « هب عرشلا درو اميف الإ هكرت زوجي الف صوصنلاب ضرف
 هاركذ امل ال فقوملا يف اوقرفت امدعب رصعلل عامتجالا مهيلع رسعي هنأل ؛ ةعامحجلا ةنايصل ميدقتلاو

 - رفز لاقو . اًعيمج نيتالصلا يف طرش مامإلا - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مث « ةافانم ال ذإ

 . جحلاب مارحإلا فالخلا اذه ىلعو « هتقو نع ريغملا وه هنأل ؛ ةصاخ رصعلا يف : - هللا همحر

 . هيلإ جاتحم اضيأ درفنملا كلذ عم دادتمالا ىلإ جاتحيف

 ضرف ) :م ةالصلا تقو ىلع يأ :ش ( تقولا ىلع ةظفاحملا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 (۲۳۸ةیَآلا: ةرقبلا) (ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح» : ىلاعت هللا لاق :ش ( صوصنلاب

 الف ) :م اتوم اًضرف يأ (١۳٠٠ةيآلا: ءاسنلا) ( اًنوقوسم اًباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ # لاقو

 عمجلا وهو ) :م كرتلاب يأ :ش ( هب عرشلا درو اميف الإ ) :م تقوم لا ضرفلا كرت يأ :ش ( هكرت زوجي

 ( ةعامجلا ةنايصل ميدقتلاو ) :م مامإلا عم ةعامجللا وه هب عرشلا درو ام يأ :ش ( مامإلا عم ةعامجل اب

 لب « فوقولا دادتمال يدقتلاب عمجلا زاوج نأ ملسن ال هريرقت «امهلوق نع باوج اذه :ش

 . ةعامحجلا ةنايصل

 عساو عضوم فقوملا نأل :ش ( فقوملا يف اوقرفت امدعب رصعلل عامتجالا مهيلع رسعي هنأل ) :م

 رصعلا لعجيف ةداعلا يف رذعتم هنأو « عامتجالاب الإ ةعامجلا ةماقإ مهنكيي الو « ضرعو لوط وذ
 قحو « فلخ ىلإ ال توفت ةعامجلا نأل « فوقولا قحل ةعامجلاب ةالصلا ةليضف مهتوفت الل

 فسوي وبأ ركذ ام لجأل ال ةنايصلا لجأل ميدقتلا يأ :ش ( هرکذ امل ال ) :م دعبو لبق یدانی فوقولا

 ةافانم ال هنأل يأ :ش ( ةافانم ال ذإ ) :م فوقولا دادتما ىلإ ةجاحلا وهو ٠ -هللا امهمحر- دمحمو

 برشلاو لكألاب عطقني ال امك « ةالصلاب لاغتشالاب عطقني ال فوقولا نأل « فوقولاو ةالصلا نيب

 . كلذ ريغو يضوتلاو

 يف -هللا همحر- رفز لاقو . اعيمج نيتالصلا يف طرش مامإلا -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مث ) :م

 - دمحمو فسوي يبأ لوق ركذي ملو « ةصاخ رصعلا يف طرش مامإلا يأ :ش ( ةصاخ رصعلا

 نأل يأ :ش (هتقو نع ريغملا وه هنأل ) :م ًالصأ طرشب سيل مامإلا امهدنع نأل « -هللا امهمحر

 نأ هل زاجف « هتقو يف هنإف رهظلا فالخب « هتقو لبق مدق ثيح هتقو نع ريغ يذلا وه رصعلا

 . هلزنم يف رهظلا يلصي نأو « مامإلا عم رصعلا يلصي

 يف طرش هنأ مامإلا يف انلق يذلا فالحل ا يأ :ش ( جحل اب مارحإلا فالخلا اذه ىلعو ) :م

 لاق « جحلاب مارحأإلا هدحو رصعلا يف رفز دنع طرشو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نيتالصلا

 وهو مامإلا عم رهظلا ىلص اذإ ىتح اعيمج امهيف طرش جحلاب مارحإلا -هللا همحر- ةفينح وبأ

 يفاذك « رفز لوقك زوجيالو « هتقول رصعلا يلصي هنإف جحلل مرحأ مث ةكم لهأ نم لالح
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 دبال مث « هيلع رصتقيف جح اب مارحإلا ةلاح يف مامإلا عم ةعامجلاب ىدؤم رهظ ىلع ةبترم رصعلا

 يفتكي ىرخأ يفو ‹ عمحملا تقو ىلع مارحإلل اًيدقت ةياور يف لاوزلا لبق جحلاب مارحإلا نم

 ‹ لبجلا برقب فقيف فقوملا ىلإ هجوتي مث : لاق . ةالصلا وه دوصقملا نأل ؛ ةالصلا ىلع ميدقتلاب

 بيقع فقوملا ىلإ حار مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ ةالصلا نم مهفارصنا بيقع هعم موقلاو

 ۰ هللا همحر- «يواحطلا حرش

 تفرع سايقلا فالخ ىلع درو ) :م هتقو لبق رصعلا دقت يأ :ش ( ميدقتلا نأ ةفينح يبألو ) :م

 رصمعلا ناك اذإ اميف ) :م هتيعرش انفرع خسنلا ضعب يفو « هتيعورشم تفرع يأ :ش ( هتيعرش
 دروم ىلع يأ :ش ( هيلع رصتقيف جحل اب مارحإلا ةلاح يف مامإلا عم ةعامحل اب ىدؤم رهظ ىلع ةبترم

 ىلص نيح ناك هنآ -هللا امهمحر- ةفينح يبأ نع دمحم ىور امل جحل اب مارحإلا ديق امنإو ٠ صنلا

 ريثأت ال ةرمعلا مارحإ نأل « هئزجي مل رصعلا لبق جحلاب مرح مث ةرمعلاب اًمرحم مامإلا عم رهظلا

 . ءاوس همدعو هدوجوف « عمحلا زاوج يف هل

 نب نيتالصلا نيب عمجلا زاوج يف دب ال يأ :ش ( لاوزلا لبق جحلاب مارحإلا نم دب ال مث ) :م

 ال اذهلو « هقبسي ءيشلا طرشو « عمجلا زاوج طرش مارحإلا نأل « لاوزلا لبق نم اًمرحم نوكي

 (عمحلا تقو ىلع مارحإلل) :م ميدقتلا لجأل يآ :ش ( اًيدقن ةياور يف ) :م « لاوزلا لبق عمحلا زوجي

 « جحلاب مرحملا عمحجلا اذهب صتخيو « عمجلا تقو لخدي لاوزلاب نأ ةياورلا هذه هجو قيقحت :ش
 . لاوزلا لبق جحلا ىلع مارحإلا ميدقت طرتشيف

 :م مارحإلا يدقتب يأ :ش ( ميدقتلاب يفتكي ) :م ىرخأ ةياور يفو يآ :ش ( یرخآ يفو ) :م

 ال ةالصلا لجأل وه مارحإللا طرتشا فنصملا نأل يآ :ش ( ةالصلا وه دوصقملا نأل « ةالصلا ىلع)

 ةرمعلاب مرحملا وأ رصحلا ىلصف مرحأ مث مامإلا عم رهظلا ىلص ول لالحلا نأ ىتح « تقولا لجأل

 . اهتقو يف الإ رصعلا زجت مل هعم رصعلا ىلصف جحلاب مرحأ مث مامإلا عم ىلص

 :م فاقلا رسكب :ش ( فقوملا ىلإ ) :م مامإلا يأ :ش ( هجوتي مث ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 « تافرع طسوب يذلا لبجلا وهو « ةمحرلا لبج ىمسي يذلا لبجلا يأ :ش ( لجحلا برقب فقيف )

 بهذو ءاهرسك فورعملا يوونلا لاقو . هتزمه حتف يرهوجلاو « لاله نزو ىلع لالأ هل لاقي

 لاقيو « تافرع طسوب وه يذلا ةمحرلا لبج ىلع فوقولا بحتسي هنآ ىلإ يدرواملاو ريرج نبا
 هل لصأ الو -هللا همحر- يوونلا لاقو . مالسلا مهيلع ءايبنألا فقوم وه ليق « ءاعدلا لبج هل

 . ةي هللا لوسر فقومب ءانتعالا باوصلاو « فيعض الو حيحص ثيدح هب دري ملذإ

 زا يبنلا نأل « ةالصلا نم مهفارصنا بيقع ) :م مامإلا عم موقلا هج وتي يأ :ش ( هعم موقلاو ) :م

 .الوطم ملسم هاور يذلا رباج ثيدح يف امك :ش ( ةالصلا بيقع فقوملا ىلإ حار
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 الإ فقوم اهلك تافرعو : لاق . مظعألا فقوملل فقوملاو « ةمحرلا لبج ىمسي لبحلاو « ةالصلا

 ‹ فقوم اهلك ةفلدزملاو « ةنرع نطب نع اوعفتراو «فقوم اهلك تافرع ) : يب هلوقل ؛ ةنرع نطب

 . « رسحم ېداو نع اوعفتراو

 :ش ( مظعألا فقوملل) :م فقوملا ىمسيو يأ :ش ( فقوملاو ةمحرلا لبج ىمسي لبجلاو ) :م

 مضب :ش ( ةنرع نطب الإ ) :م زاج فقو اهنم عضوم يأ :ش ( فقوم اهلك تافرعو :لاق ) :م

 ملعلا لهأ ةماعو « تافرع يف داو ةنرع «بدألا ناويد» يف لاق . نونلاو ءارلا حتفو ةلمهملا نيعلا

 نبا ىور ‹ ضايع لاق ام هعم بجوو ةنرع نطبب فوقولا زوجف كلام ذشو < ءانشتسالااذه ىلع

 يضر-سابع نبا ثيدح يف ءانثتسالا تبثأ ول امك ليوطلا رباج ثيدح يف هتبثي مل هنأ هنع رذنمل ا

 يبنلا لوقل يأ :ش ( ةي هلوقل ) :م -ةنرع نطب الإ- هلوقب فنصملا هركذ يذلا وهو «-امهنع هللا

 (رسحم يداو نع اوعفتراو فقوم اهلك ةفلدزملاو « ةنرع نطب نع اوعفتراو فقوم اهلك تافرع ) :م ةي

 نب ريبجو رباجو سابع نبا مهو -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج هاور ثيدحلا اذه :ش
 يف يناربطلا هجرخأ سابع نبا ثيدحف « -مهنع هللا يضر- ةريره وبأو ورمع نباو معطم

 نطب نعاوعفتراو فقوم ةفرع لك ةي هللا لوسر لاق هظفلو ةجام نبا دنع رباج ثيدحو

 يفو .ةبقعلا ءارو ام الإ رحنم ىنم لكو « رسحم نطب نعاوعفتراو فقوم ةفلدزملا لكو « ةنرع
 . ° كورتم يرمعلا رمع نب هللا دبع نب مساقلا هدنس

 لكو «ةنرع نعاوعفتراو فقوم تافرع لك هظفلو دمحأ دنع معطم نب ريبج ثيدحو

 . " حبذ قيرشتلا مايأ لكو « رحنم ىنم جاجف لکو « رسحم يداو نعاوعفتراو فقوم ةفلدزم

 - سابع نبا ثيدح ظفلب «لماکلا» ىف يدع نبا دنع -امهنع هللا يضر -رمع نبا ثيدحو

 نعو « يلفونلا كلملا دبع نب ديزي هدنس يفو « اًضيأ هدنع ةريره يبأ ثيدحو - امهنع هللا يضر

 انث رامسم نب حلاص انثدح يناهبصألا كلام نب ىيحي نب دمحم انثدح : يناربطلا دانسإ يعليزلا ظفاحلا ركذ (1)

 دبع هيفو .اًعوفرم . . . . سابع نبا نع ةكيلم يبأ نبا نع يكيلملا ركب نبأ نب نمحرلا دبع انث ىسيع نب نعم
 . فيعض وهو يكيلملا ركب يبأ نب نمحرلا

 هامرو كورتم مساقلاو « ةبقعلا ءاروام» هلوق نود ]۳٠٠۲[ ( تافرع دعب فقوملا باب» يف ةجام نبا هاور (۲)

 . ءيشپ سيل : نيعم نبا لاقو بذكلاب دمحأ

 نامیلسو ًاعوفرم.. . . . معطم نب ريبج نع ىسوم نب ناميلس ينثدح زيزعلا دبع نب ديعس نع دمحأ هاور (۳)

 .ةرخأب طلتحخا دق يخونتلا زيزعلا دبع نب ديعسو معطم نب ريبج كردي مل ىسوم نبا
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 فقو نإو « هتقان ىلع فقو هيب ىبنلا نأل ؛ هتلحار ىلع تافرعب فقي نأ مامإلل يغبنيو : لاق

 ةالصلا هيلع - ىبنلا نأل ؛ ةلبقلا لبقتسم فقي نأ ىغبنيو . انيب اه لضفأ لوألاو « زاج هيمدق ىلع

 « ةلبقلا هب تلبقتسا ام فقاوملا ريخ ١ :444 يبنلا لاقو كلذك فقو - مالسلاو

 . كلورتم هنأ ىئاسنلا

 ىأر ليقو « فقوملا راسي نع تافرعو ةكم نيب وه « ةددشملا ةلمهملا نيسلا رسكب رسحمو
 يف ةالصلا نع يهنلا ريظن اذه ناكف « هيف فوقولا نع ىهنف « ةنرع نطب يف ناطيشلا ءب يبنلا
 ةنرع نطب يف سانلا نع نيلزنم نولزنيو نوركني اوناك مهضعب لاقو . ثالثلا ةهوركملا تاقوألا

 . رسحم نطبو

 ىلع يوقلا ريعبلاو لبإلا نم يهو :ش ( هتلحار ىلع تافرعب فقي نأ ماموالل يغبنيو :لاق ) :م

 هبكرمل لجرلا اهراتخي ىتلا ىهو ةخلابملل هيف ءاهلاو ءاوس هيف ىشنألاو ركذلا « لامحألاو رافسألا

 يبنلا نأل ) :م تفرع لبإلا ةعامج يف ناك اذإف « رظنملا نسحو قلخلا ماتو ةباجنلا ىلع هلحرو
 ىتح ی هللا لوسر بکر مث -هنع هللا يضر- رباج ثیدح نم اذه :ش ( هتقان ىلع فقو ةي

 لبقتساو « هيدي نيب ةاشملا ليخ لعجو « تاريخصلا ىلإ ءاوصقلا هتقان نطب لعجف فقوملا ىتأ

 . فيدحلا . . . ةلبقلا

 ىلع ىوصق لمج لاقي اغنإ ٠ ىصقأ لمج لاقي الو « اهنذآ فرط عطق اذإ ءاوصق ةقان لاقي

 . يم يبنلا ةقان مسا ءاوصقلا «ةرهمحلا »يف ديرد نبا لاقو « سايقلا فالخ

 (لضفأ لوألاو ) :م دوصقملا لوصحل :ش ( زاج هيمدق ىلع ) :م مامإلا يأ :ش ( فقو نإو ) :م

 ىلع فقو إب يبنلا نأل- هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب ام ) :م لضفأ ةلحارلا ىلع فوقولل يأ :ش
 رباج ثيدح يف اًضيأ اذه :ش ( كلذك فقو ءَ يبنلا نأل ةلبقلا لبقتسم فقي نأ يغبنيو ) :م -هتقان

 . ليوطلا

 جرخأو « ظفللا اذهب بيرغ ثيدح اذه :ش ( تلبقتسا ام فقاوملا ريخ اب يبتلا لاقو ) :م

 ءيش لكل نإ : لاق ةي يبنلا نع -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع «هكردتسم» يف مكاحلا
 « مكاحلا هنع تكسو هلوطب ثيدحلا :ش ( ةلبقلا هب ) :م لبقتسا ام سلاجملا فرشأ نإو « اًقرش
 ىلعي وبأ یورو < "فلورتم وه « هرصتخم » يف يبهذلا لاق دايز نب ماشه  هدنس » يفو

 يبيصنلا ةزمح يبأ نب ةزمح ثيدح نما طسوألا همجعم» يف يناربطلاو « هدنسم » يف يلصوما

 نب مصاع نبا صفح نب رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ةمجرت يف (۲۷۹ )٤/ ؟لماكلا »يف يدع نبا هاور (۱)

 .اعوفرم.... . رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع باطخل ا نب رمع
 . نيحيحصلا يف جرخم وهو ليوطلا رباج ثيدح يف يورم اذه (۲)

 . (۲۷۰ )٤/ مکاحلا هاور (۳)
 ۲۲١



 معطتسملاك « هيدي أدام ةفرع موب وعدي ناك ب يبنلا نأ يور ال « كسانملا سانلا ملعيو «وعديو

 انباتك يف اهليصافت اندروأ دقو « تاوعدلا ضعبي راثآلا تدرو نإو « ءاش امب وعديو « نيكسللا

 . ىلاعت هللا قيفوتب «كسانملا نم ةدع ىف كسانلا ةدعب» مجرتملا

 ام سلاجملا مركأ» : ةَ هللا لوسر لاق : لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع

 فقي هنإ لاقو ‹« يبيصنلا ةزمحب هلعأو ء«لماكلا» ىف يدع نبا هاورو ۳ (ةلبقلا هبلبقتسا

 نبا ثيدح نم ةلمهملا نيعلا باب يف «ناهبصأ خيرات »يف يناهبصألا ميعن وبأ هارو . ثيدحلا

 . ةلبقلا هب لبقتسا ام سلاجملا ريخ اعوفرم عفان نع باهش نبا نع تلصلا

 سانلا ملعيو ) :م مامإلا وعدي يأ -فقي نأ-هلوق ىلع فطع بصنلاب وهو :ش ( وعدیو ) :م

 وعدي ناك 4 يبنلا نأ يور امل ) :م هلبق يذلا بوصنملا ىلع اًمطع اًضيأ ملعي بصنب :ش ( كسانملا

 - سابع نبا نع «هننس » يف يقهيبلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( نيكسملا معطتسملاك هيدي أدام ةفرع موي

 «هدنسما ىف رازبلا هاورو ‹«نيكسملا معطتسملاك هيدي ادام ةفرعب وعدي ةي هتیأر -امهنع هللا یضر

 هيدي ادام ةفرعب اًمقاو ةي هللا لوسر تيأر لضفلا نع - امهنع هللا ىضر- سابع نبا نع

 يف ةخلابملا يفو « ةدئاف ةفص وه يذلا معطتسملا دقت يفو « معطتسملا وحن ةملك وأ « معطتسملاك

 . جايتحالا لاح يهو « ماعطتسالا ةلاحب لصحت اغإ ذئنيح ةهبشلا نإف « دملا ققحت

 نأ ىلإ مويلا اذه يف ءاعدلا نم رثكيو هل رسيت ام بسحب ةيعدألا نم :ش ( ءاش امم وعديو ) :م

 هنإف ةيويندلاو ةينيدلا هتجاحب هللا وعديو ءاعدلا ءانثأ ىف ةعاسف ةعاس ىبليو سمشلا برغت

 ‹ ةباجإلاو لوبقلا ليلد هنإف ‹ عمدلا نم تارطق هنيع نم رطقت نأ دهتجيو دودرم ريغ باجتسم

 ءاجرلا ةوق عم ءاعدلا يف حليو <« هناريجو هفراعمو هباحصألو هناوخإللو هلهألو هيوبأل وعديو

 ء اهلبق ا ةلصاو نإ ةملك :ش ( تاوعدلا ضعبب راثآلا تدرو نإو ) :م . هيف رصتقي الو ةباجإلل

 نمو « ريسيلا ىلع هانبم ءاعدلااذهو « تاوعدلا ظفح ىلع نوردقيام سانلا لك نأل كلذ

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ىلإ ادنسم «هعماج» يف يذمرتلا هاور ام مويلا اذه يف ةروئأملا ةيعدألا

 الإ هلإ ال يلبق نم نويبنلاو انآ تلق ام ريخو « ةفرع موي ءاعدلا ريخ : لاق ةَ يبنلا نأ هدج نع

 :ش ( اهليصافت اندروأ دقو) :م ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل « هل كيرش ال هدحو هللا

 ‹ نيعلا مضب :ش ( كسانلا ةدعب ) :م ىمسملا يأ :ش ( مجرتملا انباتك يف) :م تاوعدلا ليصافت يآ

 :ش ( لجو زع هللا قيفوتب .كسانملا ) :م ددعلا نم نيعلا رسكب :ش ( ةدع يف ) :م حالسلا كسانلا

 . سانج كسانملاو كسانلا نيبو ةدعلاو ةدعلا نيب

 هازعو . ٥٩( /۸) «عمجملا» يمثيهلا هلاق . كورتم وهو ةزمح يبأ نب ةزمح هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور (1)

 نبا نع عفان نع باهش نبا نع تلصلا نب دمحم ثيدح نم هخيرات يف يناهبصألا ميعن يبأل يلعيزلا

Y۲ 



 نأ يغبنيو «اوعمسيو « اوعيف « ملعيو « وعدي هنأل ؛ مامإلا برقب اوفقي نأ سانلل يغبنيو : لاق

 ام ىلع فقوم اهلك ةفرع نأل؛ ةيلضفألا نايب اذهو « ةلبقلا لبقتسم نوكيل مامإلا ءارو جاحلا فقي

 وهف لاستغالا ام . ءاعدلا ىف دهتحيو « ةفرعب فوقولا لبق لستغي نأ بحتسيو : لاق . انركذ

 . مارحإلا دنعو « نيديعلاو « ةعمجلا يف امك ؛زاج ءوضولاب ىفتكا ولو « بجاوب سيلو « ةنس

 ملاظملاوءامدلا يف الإ هل بيجتساف هتمأل فقوملا اذه يف ءاعدلا يف دهتجا يب هنألف داهتجالا امأو

 نم اوظفحيف يأ :ش ( اوعيف ملعيو وعدي هنأل « مامإلا برقب اوفقب نأ سانلل يغبنيو : لاق ) :م

 « ءايلا ىلع ةمضلا تلقثتساو « ةرسكلاو ءايلا نيب اهعوقول واولا تفذح « اويعوي هلصأ « يعولا

 -اوعيف- هلوق نمو هنم نونلا تفذح :ش ( اوعمسيو ) :م اهلبق ام ىلإ اهتكرح بلس دعب تفذحف

 . بصانلا لجأل نونلا هنم طقس يذلا - اوفقي نأ-هلوت ىلع نافوطعم امهنأل « بصنلل ةمالع

 ءةلبقلا ىلإ مامإلا هجو نأل :ش ( ةلبقلا لبقتسم نوكيل مامإلا ءارو احلا فقي نأ يغبنيو ) :م

 نايب) :م مامإلا ءارو جاحلا فوقو يأ :ش (اذهو ) :م ةلبقلا لبقتسم نوكي نأ هءارو فقي نم لكشف

 :ش ( انركذ ام ىلع ) :م زاج فقو ةفرع نم عضوم يأ يفف :ش ( فقوم اهلك ةفرع نأل ةيلضفألا

 . هرخآ ىلإ فقوم اهلك ةفرع هيي هلوق ىلإ هب راشأ
 سيلو ةنس هنإف لاستغالا امأ « ءاعدلا يف دهتجيو ةفرعب فوقولا لبق لستغي نأ بحتسيو :لاق ) :م

 ددص يف هنأل « ةنس وهف لاستغالا امأ لاق مث « لستغي نأ بحتسيو ًالوأ لاق اغنإ :ش ( بجاوب

 نم ةبحتسم ةنس لكو ةنس هنإ : لاق مث هلقنف لستغي نأ بحتسي لاق هنإف ‹ يرودقلا مالكل حرشلا

 يهو « ةدكؤم ةنس لاستغالا نأ مهوتي نم مهو عفدل - بجاوب سيلو- هلوقب ديقو ٠ سكعريغ

 . ءاعدلا اذه لث هبن حارشلا نم ادحأ تيأر امو « ةوقلا يف بجاولاك

 ( لَم هنألف داهتجالا امأو « مارحإلا دنعو نيديعلاو ةعمحلا يف امك زاج ءوضولاب ىفتكا ولو ) :م

 (ملاظملاو ءامدلا يف الإ هل بيجتساف هتمأل فقوملا اذه يف ءاعدلا يف دهتجا ) :م ةي يبنلا نألو يأ :ش

 نب سابع نب ةنانك نب هللا دبع نع يرسلا نب رهاقلا دبع نع «هننس» يف ةجام نبا هجرخأ اذه :ش

 ‹ ةرفغملاب ةفرع ةيشع هتمأل اعد ايب يبنلا نأ سادرم نب سابع هيبأ نع ةنانك هيبأ نع سادرم

 م ولظملا تيطعأ تعش نإ بر لاق « ملاظملل ذخآ ينإف « ملاظملا الخ ام مهل ترفغ دق ينأ بيجأف

 « لأس اب بيجأف « ءاعدلا داعأ ةفلدزملاب حبصأ املف « هتيشع «هبجي ملف « ملاظلل ترفغو ةنجلا

 يمأو تنأ يبأب -امهنع هللا يضر- رمعو ركب وبأ لاقف مسبتف لاق وأ ةي هللا لوسر كحضف

 ودع نإ » : لاق ‹ كنس هللا كحضأ ككحضأ يذلا امف « اهيف كحضت تنك ام ةعاس هذه نإ

 هسأر ىلع وثحي لعجف بارتلا ذخأ يتمأل رفغو يئاعد باجتسا دق هللا نأ ملع ال سيلبإ هللا
٤ f .0  

 .  (هعزج نم تيأر ام ينكحضأف روبثلاو ليولاب وعديو

 . ]٠٠١[ ( ةفرعب ءاعدلا باب » ىف ةجام نبا هاور (۱)

Y۳ 



 ةعاس دعب ةعاس هفقوم يف يبليو

 يلصوملا ىلعي يبأو هيبأ دنسم يف لبنح نب دمحأ نبا نع «همجعما يف يناربطلا هاورو
 ةنانك : لاق هنأ يراخبلا نع دنسأو ‹ ةنانكب هلعأو «لماكلا» ىف ف يدع نبا هاورو « هدنسم» يف

 سادرم نب سابعلا نب ةنانك «ءافعضلا » باتك يف نابح نبا لاقو « حصي مل هنآ هنبا هنع یور

 وأ هنم هثيدح يف طيلختلا يردأ الو « ادج ثيدحلا ركنم هنأ هنع يورو <« هيبأ نع يوري يملسلا

 نع ريكانملا نم ىتأ ام مظعل كلذو « ىور اب جاجتحالا طقاس وهف ناك امهيأ نم وأ هيب نم
 . ريهاشملا

 يربدملا ميهاربإ نب قاحسإ انثدح يناربطلا قيرط نم «تاعوضوملا» يف يزوحجلا نبا ىورو
 نب ةدابع نع ورمع نب سالح انثدح : لوقي ةداتق نع عمس نمع رمعمانثدح قازرلا دبع انثدح

 مكيلع لوطت هللا نإ سانلا اهيأ : ةفرع موية هللا لوسر لاق : لاق -مهنع هللا يضر- تماصلا

 ام مكنسحمل ىطعأو « مكنسحمل مكثيسم بهوو « مكنيب اميف تاعبتلا الإ مكل رفغف مويلا اذه يف
 اذإف « مهب هللا عنصي ام نورظني تافرع لابج ىلع فقاو هدونجو سيلبإو « هللا مسب اوعفراف لاس

 ةداتق نع يوارلاو ٠ حصي ال ثيدح اذه لاق مث روبثلاو ليولاب هدونجو وهاعد ةرفخغملا تلزن
 ۳ لوهجم

 عمج -ءامدلا يف الإ- هلوق « فيعض هنإف هنع ىوري ال بويأ لاق « ءيشب سيل سالخو

 بجو يذلا مدلا قح يف امأ « اهب دابعلا قحب قلعتملا ملظلا وهو ةملظم عمج ملاظملاو «مد

 ضعب ىلع مهضعبل تبجو يتلا ملاظملا قح يف امأو . رافغنسالا نع هبحاص زجعلف اًصاصق

 ةفلدزملا ىلإ ملاظملاو ءامدلا يف ةفرعب يب يبنلا ءاعد فقوت ليقو باصتنالا نع هبحاص زجعلف

 . اًضيأ ملاظملاو ءامدلا يف اهيف هل بيجتساف

 ىلع لوطت هللا نإ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- سنأ نع يحورلا يفو

 ًربغ اًئعش يدابع ىلإ اورظنا يأ يتكئالم اي اورظنا لوقيف ةفرع موي ةفرع لهأب ىهابف ةفرع لهأ
 مث لاق« مهنيب يتلا تاعبتلا الإ مهل ترفغ دق ينأ اودهشاف قيمع جف لك نم يلإ نوبرضي اولبقأ

 بلطلا يف اوداعو اوفقو يدابع ىلإ اورظنا يتكئالم اي لاق عمج ىلإ تافرع نم اوضافأ موقلا نإ

 هاور « مهنيب يتلا تاعبتلا مهنع تلمحتو مهنسحمل مهئيسم تبهو دق ينأ اودهشا ةلأسملاو ةبغرلاو

 . «هكسنم» يف يورهلا دمحأ نبا نع رذ وبأ

 لوأ يمري نأ ىلإ كلذ يدتسي ينعي لمكألا لاق : ش ( ةعاس دعب ةعاس هفقوم يف يبليو ) :م

 . هانعب )۱٤/٤( دمح ا هاو ر (۱)

 ريسفت» يف رمع نبا نع بابلا يفو : تلق : ٤۹٠ص ةياردلا يف ظفاحلا لاق « ( ۲٠٠٣ /۳) يناربطلا هاور (۲)

 . ٠ يربطلا

 ۲٤



 لاغتشالا لبق ناسللاب ةباجإلا نأل ؛ ةفرعب فقي امك ةيبلتلا عطقي : - هللا همحر - كلام لاقو

 هيف ةيبلتلا نألو ؛ ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح يبلي لاز ام يب يبنلا نأ يور ام : انلو . ناكرألاب

 . مارحإلا نم ءزج رخآ ىلإ اهب يتأيف ةالصلا يف ريبكتلاك

 . ةبقعلا نم ةاصح

 يبنلا ىلع يلصيو «للهيو ربكيو يبلي لب « اهدحو ةيبلتلا ىلع رمتسي نأ دارملا سيل : تلق

 يف ريبكتلاك مارحإلا يف ةيبلتلا نأل كلذو « عاطقنا ريغ نم كلذ ءانثأ يف ةيبلتلا نوكتو يب

 للختي امك ةالصلا يف ريبكتلا يف امك « لاوحألا فالتخاو تالاقتنالا يف ىتؤي اذهلو « ةالصلا

 ةالصلاو ليلهتلاو ريبكتلاب ةيبلتلا نيب للختي نأ ىغبني كلذكف « ءايشأب ةالصلا ىف تاريبكتلا نيب

 هللا لوسر نأ سابع نب لضفلا ىورو « مارحإلا نم ءزج رخآ ىلإ ةيبلتلاب ىتؤيف ةي يبنلا ىلع

 . هيلع قفتم « ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح يبلي لزي مل ويي

 :ش ( ناكرألاب لاغتشالا لبق ناسللاب ةباجإلا نأل « ةفرعب فقي امك ةيبلتلا عطقب : كلام لاقو ) :م

 ةريبكتك ناكرألاب لاغتشالا لبق ناسللاب ةباجإلاو « ناسللا ةباجإ ةيبلتلا نأ مالكلا اذه ىنبم

 . ةالصلا يف حاتتفالا

 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح يبلي لاز ام اب يبنلا نأ يور ام انلو ) :م

 سابع نباو دوعسم نبا لوق وهو « نآلا هانركذ دقو سابع نب لضفلا نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا

 ىتح يبلي اولاقو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلاو ىليل يبأ نباو يعخنلاو سوواطو ءاطعو

 . اهيمري ةاصح لوأ عم اهعطقيو «ةبقعلا ةرمج يمري

 نب يلع نعو . اهرسأب عبسلا تايصحلا ىمر اذإ اهعطقي ةيرهاظلاو قاحسإو دمحأ دنعو
 . ةفرع موي نم سمشلا تغاز اذإ اهعطقي ناك هنأ -هنع هللا يضر- بلاط يبأ

 :م ةيبلتلاب يأ :ش ( اهب يتأيف « ةالصلا يف ريبكتلاك ) :م جحلا يف يأ :ش ( هيف ةيبلتلا نألو ) :م

 ةيبلتلا نوكت نأ سايقلا ناكو « ةبقعلا ةرمج يمر دنع نوكي وهو :ش ( مارحإلا نم ءزج رخآ ىلإ)

 لصأ ىلع هءاروام يقبف « عامجإلا دعب يمرلا دعب اميف كرت سايقلا نأ الإ « جحلا رخآ ىلإ

 . ةيبلتلا هعطق يف جحلاب درفملا لثم نراقلاو « سايقلا

 هنإف ةرمعلاب مرحملا امأو « دسافلا هجح يف ةاصح لوأ يف ةيبلتلا عطقي : يخركلا لاقو

 دنعو . تيبلا ىأر اذإ -هللا همحر- كلام دنعو « اندنع دوسألا رجحلا ملتسي نيح ةيبلتلا عطقي

 يذلا فاوطلا يف ذخًأي نوح ةيبلتلا عطقيو ةرمعب للحتي جحلا هتوفي يذلاو -هللا همحر- دمحم

 . للحتلا هل حيبأ هنأل « هيده حبذ اذإ ةيبلتلا رصحملا عطقيو « هب للحتي
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 يبنل وتاي یتح مهتنيه س مامإلا ض دلا نأل ؛ ةفلدزملا اوتأي ىتح مهتني هعم سانلاو « مامالا ضافأ لا تبرغ اذإو : لاق

 للحت هنأل ةيبلتلا عطق ةبقعلا ةرمج يمري نأ لبق جاحلا قلح نإف « هح رش » يف يرودقلا لاقو

 وأ حبذي وأ يمري نأ لبق سمشلا تلاز نإف : لاق « للحتلا دعب تبشت ال ةيبلتلاو « مارحإللا نم

 همحر- دمحم ىورو . ماشه هاور -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ لوق يف ةيبلتلا عطق قلحي

 موي نم سمشلا لوزت وأ « قلحي ملام يبلي : لاق هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نع -هللا

 سمشلا تبرغ اذإ ةيبلتلا عطق مري مل نم نأ -هللا همحر- دمحم نع ةعامس نبا ىورو «رحنلا

 . رحنلا موي

 ةفينح يبأ نع ىور اًماشه نأ -هللا همحر- يخركلا ركذ دقف يمري نأ لبق حبذ اذإ امأ

 همحر- دمحم نع ةعامس نبا ىورو « حبذلاب للحت هنأل ةيبلتلا عطقي هنأ -هللا امهمحر- دمحمو

 هنأ -هللا همحر- دمحمو ةفينح يبأ نع نسحلا لاقو « قلحي وأ مري ملام اهعطقي ال هنأ - هللا

 مل درغملا ىحض اذإ امأو « عتمتملاو نراقلا « حبذلاب ةيبلتلا عطقي امنإ حبذلاب للحت هنأل ةيبلتلا عطقي

 . هحبذ ىلع فقي مل هللحت نأل « اهعطقي

 لاق امنإو ‹ عجر يأ :ش ( مامإلا ضافأ ) :م ةفرع موي يأ :ش ( سمشلا تبرغ اذإو :لاق ) :م

 ىلع هعم سانلاو ) :م (۱۹۸ةيآلا :ةرقبلا) € تافرع نم متضفأ اذإف :  ىلاعت هلوقل اًعابتا ضافأ

 فاجيإ يف ربلا سيل : ايب لاقو « راقولاو ةنيكسلا ىلع لب « نيعرسم ريغ يأ :ش ( مهتنيه
 ليخلا ريس نم عون ميجلاب فاجيإلا .« راقولاو ةنيكسلاب مكيلعف « لبإلا عاضيإ يف الو ليخلا
 انإو « ةنس عاضيإلا نأ سانلا ضعب معز « طوسبملا» يفو « ريسلا يف ليخلا حارشنا عاضيإلاو

 باودلا ةداعك تشعبناف اهسخنف عضوملا كلذ يف تناك ب هتلحار نأ يور ام ليوأتو « هب لوقن

 . عاضيإلا دصق هنآ ال

 دواد وبأ اور ثيدحلا اذه :ش ( سمشلا بورغ دعب عفد هيب يبنلا نأل « ةفلدزملا اوتأي ىتح ) :م

 ام هللا لوسر فقو : لاق -هنع هللا يضر- بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلاو

 . ثيدحلا . . سمشلا تبرغ نيح ضافأ مث « «فقوم اهلك ةفرعو ةفرع هذه » : لاقف « ةفرعب

 لزي ملف -هنع هللا يضر- ليوطلا رباج ثيدح يفو « حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو

 . ثيدحلا . . ءاوصقلا قبس دقو يئ هللا لوسر عفدو لاق نأ ىلإ « سمشلا تبرغ ىتح اًمقاو

 تعقواملف « هيي هللا لوسر فدر تنك لبنح نبا دمحأ نع دواد وبأ هاور ةماسأ ثيدح يفو

 . ي هللا لوسر عفد سمشلا

 ثراحلا نب نمحرلا دبع نع نايفس نع ]۳٠٠٠[ ةجام نبا « [۸۹۲] يذمرتلا « [۱۹۲۲] دواد وب هاور : نسح (۱)

 . بلاط يبا نب يلع نع عفار يبا نب هللا ديبع نع هيبأ نع يلع نب ديز نع

۲ 



 نإف « هتنيه ىلع قيرطلا يف هتلحار ىلع يشم الب يبنلا ناكو .نيك رشم ا ةفلاخم راهظإ هيف نألو

 ‹« ةفرع نم ضفي مل هنأل ؛ هأزجأ ةفرع دودح زواجي ملو « مامإلا لبق عفدف ماحزلا فاخ

 بورغ دعب ًاليلق ثكم ولف . اهتقو لبق ءادألا يف اخآ نوكي اليك هماقم يف فقي نأ لضفألاو

 مهنإف :ش ( نيك رشم ا ةفلاخم راهظإ ) :م سمشلا بورغ دعب عفدلا يف يأ :ش ( هيف نألو ) :م

 ةفرع موي ةيشع هيب يبنلا نأ يور يزارتآألا لاقو « سمشلا عولط لبق ةفرع نم نوعفدي ناك

 لبق مويلا اذه يف نوعفدي اوناك ناثوألاو كرشلا لهأ نإو « ربكألا جحلا موي اذه نإف دعب امآ : لاق

 الف عفدن انإو مههوجو يف لاحرلا ماع اهنأك « لابجلا سوؤر اهب موقي نيح سمشلا بورغ

 . ىهتنا « سمشلا بورغ دعب عفدف « اولجعت

 انبطخ : لاق ةمرخم نب روسملا ثيدح نم «كردتسملا» يف مكاحلا هاور ثيدحلا اذه : تلق

 ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه لاق مث « ثيدحلا . . . تافرعب ي هللا لوسر

 عاعر همهوتيامك ال ا هللا لوسر نع ةمرخم نب روسملا عامس اذهب حص دقف لاق « هاجرخي

 بجعلاو « اًضيأ -هللا همحر- يقهيبلاو يعفاشلا هاور اذهو « "”عامس الب ةياور هل نأ انباحصأ

 . ضيرمتلا ةغيصب ثيدحلا ركذي فيك ةضيرفلا هاوعد عم يزارتألا نم
 قيرط يف يأ -قيرطلا يف- :ش ( هتنیه ىلع قيرطلا يف هتلحار ىلع يشم ةي يبنلا ناكو ) :م

 نإ ىتح < مامزلا ءاوصقلل قش دقو يب هللا لوسر عفد : لاق ليوطلا رباج ثيدح يفو . ةفلدزملا

 . ثيدحلا . . . ةنيكسلا سانلا اهيأ : ىنميلا هديب لوقي وهو هلحر كروم بيصيل اهسأر

 عفدف ) :م سانلا ةمحز يأ « ماحزلا قاحلإ جاحلا فاح نإو يأ :ش ( ماحزلا فاخ نإق) :م

 ضفي مل هنأل ) :م مامإلا لبق عفدف ةلع هب ناك اذإ اذك :ش ( هأزجأ ةفرع دودح زواجي ملو مامإلا لبق

 فقب نأ لضفألاو) :م « تافرع نم عفدلا وهو « ةضافإإلا نم ءافلا رسكو ءايلا مضب :ش ( ةفرع نم

 نإ هنأ ىلإ ةراشإ هيفو ةضافإللا تقو لبق يأ :ش ( اهتقو لبق ءادألا يف اخآ نوكي اليك هماقم يف

 لبق ةفرع ىلإ داع نإ نكلو « مدلا هيلع بجو سمشلا بورغ لبقو مامإلا لبق ةفرع زواج
 . مدلا هنع طقس بورغلا دعب اهنم مامإلا عم عفد مث بورخلا

 ‹ ىخركلا هححص طقسي -هللا همحر- ةفينح ىبأ نعو « طقسي ال -هللا همحر- رفز لاقو

 هریعب دن ولو ‹ قافتالاب طقسي مل سمشلا بورغ دعب داع نإو ‹ دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هبو

 « طيحملا » يف اذك « دوعلاب طقسي الو « مد هيلعف هريعب هجرخأ اذإ تافرع نم جرح ىتح هعبتف
 .هللا همحر- ةفينح يبأ نع اًنيش هيف ظفحأ ال -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو « «لمكألا ةنازخ»و

 اذكو :ش (.هب سأب الف ماحزلا فوخل مامإلا ةضافإو سمسشلا بورغ دعب ًالسيلق-ثكم ولو ) :م

 . ًاعوفرم . . . . ةمرخم نب روسملا نع سيق نب دمحم نع جيرج نبا نع ديعس نب ثراولا دبع نع مكاحلا هاور )١(

 . نابح نباو دواد وبأ هقثو سيق نب دمحمو ‹ جيرج نبأ ةنعنع هيفو
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 دعب - اهنع هللا يضر - ةشئاع نأ يور امل ؛ هب سأب الف ماحزلا فوخل مامإلا ةضافإو « سمشلا

 فقي نأ « بحتسملاف ةفلدزم ىتأ اذإو : لاق . تضافأ مث ترطفأف بارشب تعد مامإلا ةضافإ

 - رمعاذكو ءلبجلا اذه دنع فقو ةي يبنلا نأل حزق : هل لاقي ةدقيملا هيلع يذلا لبجملا برقب

 « هراسي وأ هنيي نع لزنيف ةرام لاب رضي اليك قيرطلا نع لوزنلا يف زرحتيو - هنع هللا يضر

 . ةفرعب فوقولا يف انيب امل مامإلا ءارو فقي نأ بحتسيو

 ترطفآف بارشب تعد مامإلا ةضافإ دعب -اهنع هللا يضر- ةشئاع نأ يور امل ) :م للعلا نم ةلع فوخلا

 نب ىيحي نع رمحألا دلاخ وبأ انثدح « « هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا هاور اذه :ش ( تضاف مث

 . ضيفت مث رطفت بارشب وعدت تناك اهنآ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع مساقلا نع ديعس

 ‹ ميملا رسكب :ش ( ةدقيملا هيلع يذلا لبجلا برقب فقي نأ بحتسملاف « ةفلدزم ىتأ اذإو ) :م

 »يف اذك فاقلا مضب « حزق لبجملا كلذل لاقي « رانلا هيلع نودقوي ةيلهاجملا لهأ ناك عضوم

 مضب « حزق لبجلا كلذل لاقي يأ :ش ( حزق هل :لاقي ) :م يب مدآ نوناك اهنإ ليقو « «برغملا

 . يكأكلا هلاق اذك « ةيملعلاو لدعلل فرصنم ريغ وهو « ةلمهملا ءاحلابو يازلا حتفو فاقلا

 لوقي ال ثيدحلا يفو « رفاز نع رفزك حزاق نع لودعم هنأك « يريدقت لدع وه : تلق

 وهو حزقلا نم يصاعملا ىلإ هثحب سانلا هليوستل حزقب يمس ليق « نيطايشلا ءامسأ نم حزق سوق
 اًضيأ اذه نكييو « ةحزق ةدحاولا سوقلا يف يتلا ناولألاو قيرطلاوهو حزقلا نم ليقو « نينجل ا

 . ناولأو قئارط تاذ هنوكل هب لبحلا یمسي

 نباو يذمرتلاو دواد وب هاور حزق لبج ينعي :ش ( لبجلا اذه دنع فقو ةي يبنلا نأل ) :م

 لوسر فقو : لاق يذمرتلل ظفللاو -مهنع هللا يضر- يلع نع عفار يبأ نب هللا ديبع نع ةجام

 نع كردتسملا يف مكاحلا ىورو «هيلع فقوف حزق ىتأ حبصأ املف « ثيدحلا . . . ةفرعب ةي هللا

 ‹ فقوم ةفرع لكو « فقوملااذه ةفرعب فقو نيح : لاق ايب يبنلا نأ -هنع هللا يضر- رباج

 . فقوم ةفلدزملا لكو « فقوملا اذه لاق حزق ىلع فقو نيح ليقو

 ‹ حزق ىلع -هنع هللا يضر- رمع فقو اذكو يأ :ش ( -هنع هللا يضر- رمعاذكو ) :م

 هنيي نع لزنيف ةراملاب رضي اليك قيرطلا نع لوزنلا يف زرحتبو ) :م . لصأ هل سيل ينعي بيرغ اذهو

 تيصقأ يتلا يهو « مارحلا رعشملا يهو « ةفلدزملا مامإلا ءاج اذإو : يخركلا لاقو :ش ( هراسی وا

 لزنت الو « هراسي نعو قيرطلا ني نع تئش ثيح اهب لزناف رسحم نطب ىلإ تافرع يداو نم

 نطب نعاوعفتراو ‹ فقوم اهلك ةفلدزم :١ يب هلوقل كلذو « سانلا يذؤتف قيرطلا ةداج ىلع

 . زايتجالا نع سانلا عطقي هنأل « اهريغو ةفلدزملاب عونم وهف قيرطلا ىلع لوزنلا امأو «رسحم

 هب راش :ش ( ةفرعب فوقولا يف انيب امل مامإلا ءارو ) :م جاحلا يأ :ش ( فقي نأ بحتسيو ) :م٠
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 : - هللا همحر - رفز لاقو . ةدحاو ةماقإو ناذأب ءاشعلاو برغملا سانلاب مامإلا يلصيو : لاق

 امهنيب عمج ةي يبنلا نأ - هنع هللا يضر - رباج ةياور انلو . ةفرعب عمحجلاب ارابتعا نيتماقإو ناذأب
 هنأل ؛ ةفرعب رصعلا فالخب « اًمالعإ ةماقإلاب درفي الف هتقو يف ءاشعلا نألو ؛ ةدحاو ةماقإو « ناذأب

 . مالعإلا ةدايزل اهب درفأف ٠ هتقو ىلع مدقم

 ناذأب « ءاشعلاو برغملا سانلاب مامإلا يلصيو لاق ) :م - اوعمسيو اوعيف ملعيو وعدي هنأل- هلوق ىلإ

 يف “هللا همحر- يرودقلا لاق يأ « مامإلا يلصيو : لاق خسنلا رشكأ يفو :ش ( ةدحاو ةماقإو

 . هرصتخم

 يواحلطلا هراتخاو « هيلع اًسايق يأ :ش ( ةفرعب عمج اب ارابتعا نيتماقإو ناذأب :رفز لاقو ) :م

 -هللا همحر- يعفاشلا لوق يفو « يكلاملا نوشجاملا نباو روث وبأو لوق يف يعفاشلا لاق هبو
 ۰ . ناذألا نود نيتماقإي

 يأ :ش ( ةدحاو ةماقإو ناذأب امهنيب عمج ايب يبنلا نأ -هنع هللا يضر- رباج ةياور الو ) :م

 يف ةبيش يبأ نبا هاور اذهو « ةفلدزملا يف ينعي « ةدحاو ةماقإو ناذأب ءاشعلاو برغملا نيب عمج

 : لاق هللا دبع نب رباج نع دمحم نب رفعج نب دمحم نع ليعامسإ نب مقاح انثدح «هفنصم)»

 اذهو « امهنيب حبسي ملو ةدحاو ةماقإو دحاو ناذأب عمجي ءاشعلاو برغملا ةي هللا لوسر ىلص

 نيتماقإو ناذأب امهالص هنأ ملسم دنع ليوطلا رباج ثيدح يف يذلا نإف « بيرغ ثيدح

 . . اًئيش امهنيب حبسي ملو نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا اهب ىلصف ةفلدزملا ىت مث هظفلبو

 برغم ا نيب هيب يبنلا عمج لاق - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع اًضيأ يراخبلا دنعو . ثيدحلا
 اذهو « امهنيب ةدحاو رثأ ىلع الو امهنيب حبسي ملو ةماقإب امهنيب دحاو لك عمجي « ءاشعلاو

 نإ لوقن نأب انلوقل حيجرتلاو : -هللا همحر- يزارتألا لاقو . ةبيش يبأ نبا ةياورل فلاخم

 ىفو « نيتماقإو ناذأب ةياور ىف ثدح هنأل « ىرت امك برطضم -هنع هللا یضر- رباج ثیدح

 ٠ ةماقإو ناذأب ةياور

 ««حيحصلا» يف نيتجرخم هتياور ةدايز تناك ول بارطضالاب مكحلا حصي امنإ : تلق
 «حيحصلا» يف تسيل ةدحاو ةماقإو دحاو ناذآب ربخت يتلا ةياورلاو

 لجأل يأ:ش ( اًمالعإ ةماقإلاب درفب الف ) :م هتقو يف ةادؤم يأ :ش ( هتقو يف ءاشعلا نألو ) :م

 :م رصعلا نأل يأ :ش ( هنأل « ةفرعب رصعلا فالخب ) :م فقوملا لهأ عيمج يف مولعم هنأل « مالعإلا

 تئاوفلا مكيلع دري : تلق نإف :ش ( مالعإلا ةدايزل ) :م ةماقإلاب يأ :ش ( اهب درفأف هتقو ىلع مدقم )

 . كلذك اذه نوكي نأ يغبتيف « ةماقإلا ىلع رصتقا ءاش نإو « ةالص لكل ماقأو نذأ ءاش نإ هنأل

 . هماهوأ نم اذه لعلف اًماهوأ هل نإف اًقودص ناك نإو وهو ليعامسإ نب متاح هيف : تلق (۱)
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 ‹ لصفلا عوقول ةماقإلا داعأ ءيشب لغاشت وأ « عوطت ولو . عمحلاب لخي هنأل ؛ امهنيب عوطتي الو

 نأ يور امل ةماقإلا ةداعإب انيفتكا انأ الإ ‹ لوألا عمحجلا يف امك اًضيأ ناذألا ديعي نأ يغبني ناكو

 عمجلا اذهل ةعامجلا طرتشت الو ءاشعلاب ةماقإلا درفأ مث « ىشعت مث «ةفلدزمب برغملا ىلص يب يبنلا

 نيتالصلا فالخب « ةماقإلاب امهنم لك درفنيف ةدح ىلع ةالص اهنم دحاو لك تئاوفلا : تلق

 لك درفأ اذه لجألف « امهب عوطتلا زوجي ال هنأ ليلدب « ةدحاو ةالصك اتراص امهنإف « ةفلدزملاب

 . ةماقاللاب ةدحاو

 نالو :ش ( عمجلاب لخي هنأل ) :م ةفلدزم اب ءاشعلاو برغم ا نيب يأ :ش ( امهنيب عوطتي الو ) :م

 يشعتلا لثم :ش ( ءيشب لغاشت وأ ) :م امهنيب يأ :ش ( عوطت ولو ) :م امهنيب عوطتي مل ب يبنلا
 لاق . رخآ مالعإ ىلإ جاتحيف :ش ( لصفلا عوقول ةماقإلا داعأ ) :م كلذ وحنو ةينلا راقتفاو

 لغاشتلاو يشعتلاو عوطتلا نيب يوسي -هللا همحر- ةمالعلا يخيش لاق : -هللا همحر-يكاكلا

 « طوسبملا» ىف طرتشا نكلو« « طوسبملا» ىف ركذام قفاوي وهو « ةماقإلا ةداعإ ىف رخآ ءىشب

 ناذألا ةداعإ ىلإو « ةماقإلا ةداعإ ىلإ يودزبلا « طوسبم » ىف ٠ه رصتخا يذلا « ىباجيبسألا

 .هريغو سفنلا ىف ةماقإلاو

 (لوألا عمجلا يف امك ) :م -هللا همحر- رفز لوقل :ش ( اًضيأ ناذألا دیعي نآ يغبني ناكو ) :م

 انأ الإ ):م ةفرعب رصعلاو رهظلا نيب عمجلا وهو « لوألا عمحجلا يف اًضيأ ناذألا ديعي امك يأ :ش

 مث) :م ءاشعلا لكأ يأ :ش ( ىشعت مث ةفلدزملاب برغم ا ىلص هيب يبنلا نأ يور امل ةماقإلا ةداعإب انيفتكا

 ايم يبنلا لعفب هليشتو « بيرغ ثيدحلااذهو « ءاشعلا ةالصب يأ :ش ( ءاشعلاب ةماقإلا درفأ

 - رفز ىلع هب جتحاو « ةدحاو ةماقإو ناذأب عمج ةي يبنلا نأ اذه لبق ًالوأ ركذ دق هنأل لكشم

 هنكيي ال هتوبث دعبو « ةرورض هدنع حيحصلا تباثلا وه كلذ ناكو « ةماقإلا دارفإ يف -هللا همحر

 لدتسي فيكف « ةدحاو ةرم الإ جحي مل هب هنأل ‹ تبثي ملو حصي مل هنأل « دعب هركذ اب ليثمتلا

 .!؟هب

 . هتلاح ىلع دحاو لك لمحيف ضراعتلا ةروص هذه : تلق نإف

 ىتح ضراعتلا يتأي نيأ نمف « هركذ يذلا ثيدحلا ةحص ىفنن انأل انه اه اذه نكي ال : تلق

 يف ةيورملا ةياورلا ينعأ « تحجرت اذإ -هللا همحر- ىكاكلا لاقو . كلذب امهنيب قفوي

 . ىهتنا هب كسمتلا حصي الف يوارلا وهس ىلع تلمحو « ىرخألا تفتنا «حيحصلا»

 هليلد ةحصل -هللا همحر- رفز بهذم -هللا همحر- يواحطلا راتخا كلذ لجألف : تلق

 . ىرخألا ةياورلا كرتو

 . ةفلدزملا يف يذلا عمحجلا يأ :ش ( عمجلا اذهل ةعامحلا طرتشت الو ) :م

۳۰ 



 رصعلا نأل ؛ ةفرعب عمحلا فالخب اهتقو نع ةرخؤم برغملا نأل ؛ - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع هئزجت مل قيرطلا يف برغملا ىلص نمو :لاق . هتقو ىلع مدقم

 ‹ ءاسأ دقو « هيزجي : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . رجفلا علطي مل ام اهتداعإ هيلعو « - هللا

 بجت الف اهتقو ىف اهادأ هنأ - هللا همحر - فسوي یبأالو . تافرعب یلص اذإ فالخلا اذه یلعو

 يور ام امهلو . هكر تب اًكيسم ريصيف ةنسلا نم ريخأتلا نأ الإ « رجفلا عولط دعب امك اهتداعإ هيلع

 « كمامأ ةالصلا :١ ةفلدزملا قيرط يف -هنع هللا يضر -ةماسأل لاق ةَ هنأ

 اهتقو نع ةرخؤم ) :م برغملا ةالص يأ :ش ( برغملا نأل -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ) :م

 ءادألا وهو صنلا هب درو ام عمج هنم يعورف :ش ( هتقو ىلع مدقم رصعلا نأل « ةفرعب عمحجلا فالخب

 نع ةرخؤم برغملا نأل « سايقلا فلاخي ملف ةفلدزمب عمجلاامأو « مارحإلا ةلاح يف مامإلا عم

 هيف طرتشي ملف ببسلا دوجو دعب ببسملا دوجول لوقعم رمأ اهتقو دعب ةالصلا ءاضقو « اهتقو
 ءادألا نأل « ةعامجل اب مامإلا عم يلصي نأ لضفألا نكلو « مامإلا وهو صنلا هب درو ام ةاعارم

 ناطلسلاو مارحإلا طرتشي ال : يبوبحملا مامإلا لاقو « «حاضيإلا» يفاذك «ىلوأ ةعامجلاب

 . اضيأ

 ىلإ يتأي نأ لبق :ش ( قيرطلا يف ) :م برغم ا ةالص يأ :ش ( برغملا ىلص نمو :لاق ) :م

 :ش (رجفلا علطي مل ام اهتداعإ هيلعو « -هللا امهمحر- دمحسمو ةفينح يبأ دنع هئزجي مل) :م ةفلدزملا

 دقو هئزجی -هللا همحر- فسوي وبآ لاقو ) :م -یلاعت هللا امهمحر- دايز نب نسحلاو رفز لاق هبو
 هللا يضر- دمحأو يعفاشلاو -هنع هللا يضر- كلام لاق هبو « ةنسلا ةفلاخمل :ش ( ءاسأ

 . -امهنع

 :م -هللا مهمحر- فسوي يبأ نيبو دمحمو ةفينح يبأ نيب يأ :ش ( فالخلا اذه ىلعو ) :م

 -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « هئزجي ال امهدنعف :ش ( تافرعب ) :م برغم ا يأ :ش ( ىلص اذإ)

 ةبترم اهنأل ‹ قيرطلا يف اهتقو لوخد دعب ةرخآلا ءاشعلا ىلص ول اذكو «حاضيإلا» يفو « هئزجت

 . هكرتب ىلوأ هيلع بتر امف برغملا زجت مل اذإف برغملا ىلع

 ( عولطلا دعب يف امك اهتداعإ هيلع بجت الف اهتقو يف اهادأ هنأ -هللا همحر- فسوي يبألو ) :م

 :م ةفلدزملا ةليل برغملا ريخأت يأ :ش ( ريخأتلا نأ الإ ) :م رجفلا عولط دعب ىلص اذإ امك يأ :ش

 . ريخأتلا كرتب يأ :ش ( هك رتب اًئيسم ريصيف ةنسلا نم)

 : لاق ايب يبتلا نأ يور ام ) :م -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو ) :م
 نبا ةماسأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( كمامأ ةالصلا : ةفلدزملا قتيرط يف ةماسأل

 ةفرع نم ايب يبنلا عفد ةماسأ لاق « ةي يبنلا بح ىمسي ناكو ةي يبنلا ىلوم ةثراح نب ديز
 كمامأ ةالصلا لاقف ةالصلا هل تلقف « ءوضولا غبسي ملو اضوت مث لابف لزن بعشلاب ناك اذإ ىتح

۲۳١ 



 نيتالصلا نيب عمحجلا هنكميل بجو اغإو ‹ بجاو ريخأتلا نأ ىلإ ةراشإ اذهو « ةالصلا تقو هانعم

 هنكمي ال رجفلا علط اذإو .امهنيب اًعماج ريصيل رجفلا علطي مل ام ةداعإلا هيلع ناكف « ةفلدزملاب

 ةداعإلا تطقسف عمجلا

 نأل ء ةالصلا ناكمو:ش ( ةالصلا تقو) :م كمامأ هلوق ىنعم يأ :ش (هانعم) :م « ثيدحلا . . .
 تقولا لبق اهادأ دقف قيرطلا يف اهادأ اذإف « همامأ نوكي نأ روصتي ال هلعفو « يلصملا لعف ةالصلا
 ءاضقلاب رمؤي هنإف « ةعمجملا موي هلزنم يف رهظلا ىلص اذإ امك ةداعإلا تبجوف ربخلا اذهب تباثلا

 . لمكألا هجولا اذه ىلع يتأي ىتح

 ةالص ريخأت يأ :ش ( ريخاتلا نأ ىلإ ةراشإ ) :م كمامأ ةالصلا هلوق يأ :ش (اذهو ) :م
 :م اًيقاب ءاشعلا تقو مادام :ش ( ةفلدزملاب نيتالصلا نيب عمجلا هنكميل بجو امنإو ٠ بجاو ) :م برغم ا

 رجفلا علط اذإو ) :م نيتالصلا نيب يأ :ش ( امهنيب اعماج ريصيل رجفلا علطي مل ام ةداعإلا هيلع ناكف )

 نأ لبق رجفلا علطي نأ ىشخي ناك اذإ : يرودقلا لاقو :ش ( ةداعإلا تطقسف عمجلا هنكمي ال

 ءاشعلا ىلص نإ كلذكو « عمجلا تقو تاف رجفلا علط اذإ هنأل برغم ا ىلص ةفلدزملا ىلإ يلصي
 . رجفلا عولط فوخ ريدقت ىلع الإ هئزجت مل اهتتو لوخد دعب قيرطلا يف ةريخألا

 هيلع بجقو « بيترتلا بجوي دحاو ربخ ثيدحلا . . ةالص نع ماق ةي هلوق : تلق نإف

 . تقولا بجت ملانهاهو « بهذ نإو ةداعإلا

 انه اهو «رثكألا لخدي ملام مئاق وهو « بيترتلا بوجول كانه ةداعإلا بوجو نب تلق

 . ءاشعلا تقو تاوفب عمجلا ناك نإ توفيف عمجلا ةياعرل ةداعإلا بوجو

 ةحتاف نودب ىلص ول ةداعإإلا بجت ال < باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال ب هلوق : تلق نإف

 . اًيقاب تقولا ماد ام تبجو انه اهو « ادماع وأ ايسان باتا

 ةداعإلا انه اه مث « باتكلا لاطبإ ىلإ يدؤي ال هجو ىلع لمعلا بجوي دحاولا ربخ : تلق

 ال تقولا لبقو «دحاولا ربخب تباشلا تقولا لبق ىلص هنأ ال اًيقاب تقولا مادام ملعلا باب نم

 ثيح هلاحب قيلي امك هب انملع دقف ةحتافلا ربخ امأو « بيترتلا ةلأسم ىف امك ةداعإلا بجتف زوجي

 ربخ ناك ةداعإلاب انلق ول امأ « ادماع اهكرت اذإ مثإلابو « اًيهاس اهكرت اذإ وهسلا ةالص بجوي انلق

 . زوجي ال كلذو « (٠٠ةيآلا : لمزملا) € رسيت ام اوؤرقاف» : ىلاعت هلوق قالطإل الطبم دحاولا

 هلوق . لاطبإلا بجوف تقولا ىف ةداعإلا بوجوب لوقلا ًاضيأ ةماسأ ثيدح ىفف : تلق نإف

 . (١١ةيآلا: ءاسنلا) 4 اًتوقوم اًباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ # : ىلاعت

 ةداعإلاب انلق ولف « يوق داسفل ال دحاولا ربخ ءاضتقا داسف عونل هيف ةداعإللا : اولاق : تلق

 تناك ةالصلا نإ # ىلاعت هلوق بوجو نيلطبم انك ذئنيحف يدؤتل داسفلاب نيلئاق انكل « تقولا دعب

۳۲ 



 نأ : هنع هللا يضر - دوعسم نبا ةياورل سلغب رجفلا سانلاب مامإلا يلصي رجفلا علط اذإو : لاق

 «سلغب ذئموي اهالص يب يبنلا

 . هب لوقن الو 4 اتوقوم اًباتک نینمؤملا ىلع

 تقولا ةظفاحم نأل « هتقو نع برغملا ريخأت زوجي الف دحاو ربخ ةماسأ ربخ : تلق نإف

 برغملل يدؤم هنأل « قالطإلا ىلع ةداعإلا بجت ريهاشملا نم ناك ولو « ةيعطقلا لئالدلاب ةبجاو

 . روهشملا ثيدحلاب تباثلا تقولا لبق

 نم وهو ةفلدزمب عمجلا تبث ريخأتلا بوجو : -هللا همحر- يكاكلا خيشلا لاق : تلق

 امهدحأ « ناتقو ةفلدزمب برغمللو تافرعب رصعلل راصف باتكلا ىلع هب ةدايزلل زوجت ريهاشملا

 تباثلا تقولا يف ءادألاب رومأم هنأ الإ ةروهشملا ةنسلاب تباث يناشلاو « يعطقلا ليلدلاب تباث

 ةنسلا ةفلاخمل اًتبشم ناكو ‹ زاوجلا لصأ اهل تبث باتكلاب تباشلا تقولا يف اهادأ اذإف « ةنسلاب

 امدعب ةداعإلاب رمألا يف ةدئاف الف عمحجلا تقو تاف اذإف ‹ عمجلل اًقيقحت ةداعإلاب رمؤيف ةروهشملا

 . ملعأ هللاو ءادألا زاوج تبث

 نإ امإ ‹« قيرطلا يف اهالص يتلا برغملا ةالص نب -هللا همحر- فسوي يبأ نع لكشأو

 يناثلا ناك نإو « هدعب الو تقولا يف الإ ةداعإلا بجت الف لوألا ناك نإف « ال وأ ةحيحص تعقو

 . تقولا يضمب ةحيحص بلقنت الف « ةدساف تعقو اهنأل هدعبو هيف تبجو

 . بيترتلا ةلأسم يف رم امك « لاحلا يناث يف هرثأ روهظل فوقوم داسفلا نأب بيجأو

 يآ :ش ( رجفلا سانلاب مامإلا يلصي ) :م رحنلا موي يف يأ :ش ( رجفلا علط اذإو :لاق ) :م

 يف اذك لاق مث يزارتألا هلاق « ليللا ةملظ رخآ وهو « نيتحتفب :ش ( سّلَعب ) :م رجفلا ةالص

 ةملظ رخآ ناويدلا نع ًالقان حورشلا ضعب يفو « ليللا رخآ ةملظ : سلغلا لمكألا لاقو ناويدلا

 . ىهتنا ‹ رهظيس ام ىلع هيف نحن ام ىلع قفاو دقو « ليللا

 اب يبنلا نأ -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ةياورل ):م يزارتألا حرش حورشلا ضعبب دارأ : تلق

 دوعسم نبأ نع ديزي نب نمحرلا دبع نع ملسمو « يراخبلا هاور اذه :ش ( سلغب ذئموي اهالص
 عمجب ءاشعلاو برغملا ةالص « نيتالص الإ اهتاقيمل الإ ةالص ىلص ةي هللا لوسر تيأر ام : لاق

 . اهتاقيم لبق ذئموي رجفلا ةالصو

 سلغ هنكلو رجفلا لبق اهالص هنأ ال « موي لك يف داتعلا دوهعلا انعم -اهتاقیم لبق-هلوق

 عمج ي هنأ ملسمل ظفل يفو « رجفلا علط نيح رجفلا ىلصو « يراخبلا ظفل هنيب اريثك اهب

 عفدني اذهلو ‹ رجفلا علطي مل لوقي لئاقو « رجفلا علط نيح رجفلا ىلصو « اعيمج نيتالصلا
 « سلغب اهالص ب هنأ ىلع لدي ليلدلا نأل « لولدملل قباطم ريغ ليلدلا نأ لوقي نم لوق

۲۲۴۳ 



 هعم فقوو يأ - فقو مث . ةفرعب رصعلا ميدقتك زوجيف فوقولا ةجاح عفد سيلغتلا يف نألو
 - سابع نبا ثيدح يف يور ىتح وعدي عضوملا اذه يف فقو ةَ يبنلا نأل اعدف < سانلا

 ملاظملاو . ءامدلا ىتح هتمأل هؤاعد هل بيجتساف - امهنع هللا يضر

 . سلغب رجفلا سانلاب مامإلا يلصي رجفلا علط اذإو- هلوق لولدملاو

 (ةفرعب رصعلا ميدقتك ) :م سيلغتلا يأ :ش ( زوجيف فوقولا ةجاح عفد سيلغتلا يف نألو ) :م
 اذه نأ هيلع ضرتعاو « اهب فوقولا ةجاح عفدل اهتقو لبق ةفرعب رصعلا ميدقت زوجي امك يآ :ش
 ةجاحلا عفدو « فوقولا ةجاح عفد سيلختلا يف هريرقت نأ هنايب « لولدملا قباطي ال يلقعلا ليلدلا
 ‹ هيبشتلل اًحيحصت انه اه نوكيف « هتقو ىلع ناك رصعلا ميدقتو « ةفرعب رصعلل يدقتلا زوجي

 فوقولا ىلإ ةجاحلل اهتقو ىلع رصعلا ليجعت زاج امل هانعم نأب بيجأو « بولطملا فالخ وهو

 . ىلوأ اهتقو يف وهو رجفلاب سيلغتلا زوجي الف « اهدعب

 سانلا هعم فقوو يأ ) :م رجفلا ةالصب سلغ نأ دعب مامإلا فقو مث يأ :ش ( فقو مث ) :م

 وعديو لزاونلا يفو . اًطبس ههجو امهب لبقتسيو هيدي عفريو ةيعدألا نم ءاش اب :ش ( اعدف
 رانلا نم يحراوج عيمجو يمظعو يمدو يرعشو يمحل مرح مهللا» ةفرعب ىعد ام وحن ةفلدزملاب

 . «نيمحارلا محرأ اي

 -امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح يف يور ىتح وعدي عضوملا اذه يف فقو لب يبنلا نأل ) :م

 فقو ءاي يبنلا نأل هلوق امهدحأ « ناثيدح هيف :ش ( ملاظملاو ءامدلا ىتح هتمأل هؤاعد هل بيجتساف
 هلوقل وعديو « حزق هل لاقي يذلا لبجلا وه يذلا مارحلا رعشملا ىلإ هب راشأو « عضوملا اذه يف
 - ليوطلا رباج ثيدح يف اذهو «(۱۹۸ةيآلا: ةرقبلا) € مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف * : ىلاعت
 لبقتساف « مارحلا رعشملا ىتأ ىتح ءاوصقلا اب يبنلا يأ بكر مث: لاق ثيح -هنع هللا يضر
 . سمشلا علطت نأ لبق عفدف « اًدج رفسأ ىتح اًمقاو لزي ملف هدحوو هملاهو هربكو هاعدف ةلبقلا

 نبا ثيدح وه سیلو -هنع هللا يضر- سادرم نب سابع ثيدح وه : يناثلا ثيدحلا
 هبني ملو « مهو -هنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح يف ؛۔ةنصملا لوقو هللا دبع وه يذلا سابع

 -هنع هللا يضر- سابع نباب دارأ اغإ فنصملا نأب مهضعب رذتعاو « حارشلا نم دحأ اذه ىلع

 : نيهجو نم أطخ اذهو سادرم نب سابع نب ةنانك

 . هديقل ةنانك دارأ ولف « سابع نب هللا دبع الإ هب داري ال قلطأ اذإ سابع نبا نأ : امهدحأ

 الف « ثيدحلا ركذ دنع يباحصلا نود يعفاشلا ركذي نأ هتداع نم سيل فنصملا نأ : يناثلاو

 ۰ . كلذ هب قلي

 . هجیرخت مدقت (۱)
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 - يعفاشلا لاقو . مدلا همزلي رذع ريغب هكرت ول ىتح نكرب سيلو « اندنع بجاو فوقولا اذه مث

 نكر هنإ : - هللا همحر

 يف دهتجا ةي هنألف داهتجالا امأو هلوق دنع هانركذ دقف سادرم نب سابع نبا ثيدح امو

 هؤاعد هل بيجتسا انه اهو « ملاظملاو ءامدلا يف الإ « هل بيجتساف هتمأل فقوملا اذه يف ءاعدلا

 ذوخأم مسا وأ ملظلا وهو « ةملظم عمج ملاظملاو « امهيف عفرلاب ملاظملاو ءامدلا ىتح « هتمأل

 اولاق نكل دابعلا قوقح ىقبت نأ لصألاو « ملاظملاو ءامدلا يف هؤاعد هل بيجتسا ىتح ينعي اًملظ

 ملاظملاو ايندلا يف مهتاموصخ اوكرت ىتح مهتويب يف دايدزالاب موصخلا يضري ىلاعت هللا نإ

 . ةرفغملااوبجوتساو

 . ال وأ ماع لوأ جحي يذلاب صاح اذه : تلق نإف

 ءامدلا ىتح بارعإ يف مالكلا مث « صيصختلل ةنيرق الو هتمأ عيمجل ماع وه لب ال : تلق

 « ةاشملا ىتح جاجلا مدق مهلوق يف امك فطعلل ىتح نأل امهيف عفرلاب هنآ انركذ دقف « ملاظملاو

 انه اهو « اهسأر ىتح ةكمسلا تلكأ كلوق يف امك ةراج ىتح نوكت نأ ىلع امهيف رجلا زوجيو

 هؤاعد هل بيجتسا مالكلا ريدقتو « ةكمسلا هلكأ يف لخاد سرلا نأل « اهلبق اهرهظ ىتح ليق

 ٠ . ملاظملاو ءامدلا ىتح مهبونذ يف هتمألو

 نم سيل ملاظملاو ءاعدلا هيفو « اهلبق امل ازاجم اهدعب ام نوكي نأ عفرلا يف طرشلا : تلق نإف

 هل بیجتسا یتح هتمأل بنذ لک هل بیجتسا هانعم نأ لاقي نأ وهو « لیوأتلا نم دب ال : تلق

 ۰ . ملاظملاو ءامدلا يف

 هكرت ول ىتح « نكرب سیلو اندنع بجاو ) :م ةفلدزم اب فوقولا يأ :ش ( فوقولا اذه مث ) :م

 هلاق هيلع ءيش الف ىنم ىلإ ريسلا ليجعت وأ ماحدزال رذعب هكرت نإو :ش ( مدلا همزلي رذع ريغب

 قاحسإو يروثلاو يرهزلاو ةداتقو ءاطعو دهاجم لاق هبو ةنس ةفلدزمب تيبملاو «« طيحملا» يف

 . روث وبأو

 ىلإ لوقلا اذه ةبسنو « نكر ةفلدزم اب فوقولا نأ يأ :ش ( نكر هنإ :يعفاشلا لاقو ) :م

 همحر- يزارتألا لاق « ةنس ةفلدزملاب فوقولا نأ «مهزيجو» يف ركذ هنأل « ةحيحص ريغ يعفاشلا

 لاقو . هركذ هنآ -هللا همحر- ىعفاشلا نع اًحيحص ًالقن دجو «ةيادهلا » بحاص نإ : -هللا

 ارهس عقو -هللا همحر- يعفاشلا ىلإ لوقلا اذهل هتبسن : -هللا امهمحر- يكاكلا لاقو يعفاشلا

 ‹ يعفاشلا ناكم دعس نب ثيللا «طوسبملا » يف ركذو « ةنس هنأ مهبتك يف ركذ هنآ اه بتاكلا نم

 » ىف ركذو « هناكم ًاكلام -هللا همحر- «ناخ ىضاق ىواتف» ىفو « ةمقلع« رارسألا» ىفو

 نأل « وهس -هنع هللا يضر- كلام ىلإ اًضيأ اذه ةبسنو « ةمقلعو يبعشلاو اكلام ؛طيحلا
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 ام انلو ‹ ةينكرلا تبثت هلثمبو « (ةرقبلا ۱۹۸) ( مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف # : ىلاعت هلوقل

 اميف روكذملاو «كلذ لعف امل انكر ناك ولو « ليللاب هلهأ ةفعض مدقق مالسلا ةالصلا هيلع هنأ يور

 نم » : مالسلا ةالصلا هيلع هلوقل ؛ بوجولا انفرع امنإو « عامجإلاب نكرب سيل وهو ركذلا الت

 مت دقف « تافرع نم كلذ لبق ضافأ ناك دقو «فقوملا اذه انعم فقو

 ةنس مامإلا عم فوقولااذكو « بجاو اهب لوزنلاو « ةنس اهب فوقولا نأ هبهذم نم حيحصلا

 يبأ نبا دامخو يعازوألاو يرصبلا نسحلاو يعخنلاو يبعشلاو سيق نب ةمقلع بهذو .هدنع

 يفو . ريبزلاو سابع نبا نع ىوريو « ةفلدزملاب فوقولا تاوفب توفي جحلا نأ ىلإ ناميلس
 عم كردي مل نم : ةيرهاظلا تلاقو . نكر فوقولااذه دعس نب ثيللا لوق ىلعو « طوسبملا»

 الف سمشلا بورغ لبق ةفرع نم عفد ولو « ًالجر ناك نإ هجح لطب ةفلدزملاب حبصلا ةالص مامإلا

 ‹ 1۹۸ ةيآلا:ةرقبلا € مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف # : ىلاعت هلوقل ) :م . مات هجحو هيلع ءيش

 ‹ يعطق صن هنأل :ش ( ةينكرلا تبثت ) :م ةييركلا ةيآلا يف يذلا رمألا اذه لشو يأ :ش (هلثمبو

 . اًضرف نوكيف فوقولا عم نوكي ركذلاو مارحلا رعشملا دنع ركذلاب رمأف

 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ليللاب هلهأ ةفعض مّدق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام انلو ) :م

 زاك هللا لوسر ناك : لاق - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ءاطع نع ةعبرألا ننسلا باحصأ

 -يراخبلا ىورو « “” سمشلا علطت ىتح ةرمجلا نومري ال مهرمأيو سلغب هلهأ ةفعض مدقي
 مدقي ناك - امهنع هللا يضر- رمع نب هللا دبع نع هيبأ نع ملاس نع ملسمو -هنع هللا يضر

 اضيأ ءافعض ىلع عمجيو فيعض عمج « ةلعف نزو ىلع ةفعضلاو « ثيدحلا . . . هلهأ ةفعض

 . مادخلاو نادلولاو ءاسنلا مهب دارأو

 ام نأل ‹ ةفعضلا ميدقت يأ :ش ( كلذ لعف امل انكر ) :م ةفلدزب فوقولا يأ :ش ( ناك ولو ) :م

 دقو « هب عوطقم ليلدب الإ تبشي ال نكرلا !حاضيإلا» يفو « دوعلل هكرت زوجي ال انكر ناك
 مل ةفلدزب فوقولا يفو « ناكرألا ةلمج نم ةرايزلا فاوطو ةفرعب فوقولا نأ ةمألا تعمجأ

 لالدتسا نع باوج اذه :ش ( ركذلا الت اميف روكذملاو ) :م هب درو ثيدحلا لب عامجأإلا دقعني

 . ركذلا وه ةيآلا يف هب رومأملا نأ هريدقتو « ةيآلاب -هللا همحر- يعفاشلا

 :م فوقولا يف روضحلا وهو < هيلإ ةليسو ناك ام اذكف :ش ( عامجإلاب نكرب سيل وهو ) :م

 ‹ ةفلدزم اب فوقولا نع ةينكرلا متيفن اذإ لاقي ام ردقم لاؤس نع باوج :ش ( بوجولا انفرع امنإو)

 لب هلوقل ) :م ةفلدزب فوقولا بوجو يأ « بوجولا انفرع امنإو لاقف « هبوجوب نولوقي نيأ نمف
 مت دقف تافرع نم اذه لبق ‹ ضافأ ناك دقو فقوملا اذه انعم فقو نم»: ةي يبنلا لوقل يأ :ش

 نع ءاطع نع ]۳۰۲۰٣[ هجام نبا ‹ [٠۹“]يذمرتلا ۰ [۲۹۳۸] یئاسنلا [c14۱1 دواد وبا هاو ر : حیحص (۱)

 . سابع نبا

 ۳١



 هب نوکی نأک زدعب هکرت اذإ هنآ ريغ « بوجولل ةرامآ حلصي اذهو ‹ جحا مامت هب قلع « هجح
 فقوم اهلك ةفلدزملاو : لاق . انيور امل هيلع ءيش ال ماحزلا فاخت ةأرما تناك وأ « ةلع وأ « فعض

 هعم سانلاو « مامإلا ضافأ سمشلا تعلط اذإف : لاق . لبق نم انيور امل رسحم يداو الإ

 هللا لوسر لاق : لاق ‹ ريصن نبا ةورع نع ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا اذه « ةجح

 راهن وأ ًاليل « كلذ لبق ةفرعب فقو دقو « عفدي ىتح انعم فقوو هذه انتالص دهش نم 4 : ١

 يف مكاحلاو « هحيحص ١ يف -هنع هللا يضر- نابح نبا هجرخأو « فت یضقو هجح مت دقف

 راشأ - فقوملااذه- هلوق . ثيدحلا ةمئأ ةفاك طرش ىلع حيحصلا وهو :لاقو ٩۳ ۲ هک ردتسم»

 . عقوو عجر يأ - ضافأ -هلوق لاحلل - ناك دقو- يف واولاو « ةفلدزملا فقوم ىلإ هب

 جحلا مامت ) :م ةفلدزملاب فوقولاب يأ :ش ( هب ) :م يب هللا لوسر قلع يأ :ش ( قلع ) :م

 ةمالع يأ ‹ ةزمهلا حتفب :ش ( بوجولل ةرامأ حلصي ) :م فوقولاب جحلا مات قتيلعت يأ :ش ( اذهو

 ينعي - بوجولا ةرامأ حلصي اذهو- هلوق نم ةراشإ :ش ( هكرت اذإ هنأ ريغ ) :م فوقولا بوجو

 لثم رذع ببسب يأ :ش ( نأك زدعب ) :م فوقولا يأ « هكرت اذإ هنأ الإ ٠ بجاو ةفلدزج فوقولا

 وأ ةلع وأ فعض هب نوكي نأب ) :م هلوقب هيلإ راشأ « للعلا نم ةلع ضورع وأ ماحزلا نم فوخلا

 ةفعض مدق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هب دارأ :ش ( انيور امل هيلع ءيش ال ماحزلا فاخت ةأرما تناك

 ال رسحم يداو الإ فقوم اهلك ةفلدزملاو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م . ليللاب هلهأ

 يداو نعاوعفتراو ‹ فقوم اهلك ةفلدزمو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو :ش ( لبق نم انيور

 . ادج رفسأ نإ الإ « رحنلا موي نم رجفلا عولط دعب ةفلدزب فوقولا تقو «طيحملا» يفو رسحم
 فاخف ‹ فعض وأ ةلعل الإ مد هيلعف ‹ رجفلا عولط لبق ةفلدزملا دح زواج ول «يباجيبسألا» يفو

 يف رم ول «ةفحتلا» يفو « ةفرعب فوقولاك زاج فقي نأ ريغ نم اهب رم وأ اليل اهنم عفدف ةمحزلا
 باحصأ هيف نأل « ديدشتلاب رسح نم لعاف ةددشملا نيسلا رسكب رسحمو « زاج ةفلدزملا رخآ مرح

 : لاقي « رانلا يداو يمسو <« ةفلدزملاو ىنم نيب داو وهو ريسلا نم :ليقو «[. .. .]« هيف رسح

 ‹« يرذنملا هركذ « مهسوؤر هيكلاس رسحي هنأل ليقو « هتقرحأف ران تلزنف هيف داطصا الجر نإ
 - يوونلا هركذ « لابحلاو باعشلا نم ًالامشو ايي رسحمب نرقو « ةفرع يرام نيب ام ةفلدزملا دحو

 . مهفقوم هنأل ىراصنلا ةفلاخم هيف عارسإلا مكحو -هللا امهمحر

 . مهنيه ىلع :ش ( هعم سانلاو مامإلا ضافأ سمشلا تعلط اذإف ) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 نع يبعشلا رماع نع[ ]۳٠٠١ هجام نبا « [۸۹۸] يذمرتلا« ]۲۸٠١[ يئاسنلا « [١١۱۹]دواد وبأ هاور ()

 . سرضم نب ةورعو يبعشلا نيب عاطقنالا نم ىشخي ام هيفو .اعوفرم ...٠ . . سرضم نب ةورع
 نمحرلا دبع ةباحصلا نم ةنسلا هذه : ةياور يف سرضملا نب ةورع عبات دقو : لاقو )١/ ٤١۳( مكاجلا هاور (۲)

 . ه | يلودلا رمعي نبا

 .اعوفرم...... سرضم نب ةورع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه انث يتمسلا دلاخ نب فسوي نع هجرخأو
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 اذهو « رصتخملا خسن يف عقو اذكه :- ىلاعت هللا همصع - فيعضلا دبعلا لاق « ىنم اوتأي ىتح
 لبق عفد مالسلا ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛سانلاو مامإلا ضافأ رفسأ اذإ هنأ :حيحصلاو ٠ طلغ

 ضعب يف عقو اذكه ) :م فنصملا يأ :ش ( هللا همصع فيعضلا دبعلا لاق . ىنم اوتأي ىتح) :م
 : يزارتألا لاقو . هعم :ش ( سانلاو مامإلا ضافأ رفسأ اذإ هنأ: حيحصلاو طلغ وهو « رصتخملا خسن
 نم ال بتاكلا نم عقو طلغلا نكل < حيحص -هللا همحر- «ةيادهلا» بحاص هلاق يذلا اذه
 نم وهو « -هللا همحر- يدادغبلا رصنلا ابأ خيشلا نأ يزأرتألا هرسفف « -هللا همحر- يرودقلا

 ضيفي مث لاق «هلوقب حرشلا يف عضوملا اذه يف -هللا همحر-يرودقلا نسحلا يبأ خيشلا ةذمالت
 . ىنم يتأي ىتح هعم سانلاو سمشلا عولط لبق ةفلدزم نم مامإلا

 لاقف ءاذه لثم «يخركلا رصتخم)» يف - هللا همحر- يرودقلا نسحلا وبأ مامإلا تبثأو
 « رصتخم» يف لوقنم «ةيادهلا » بحاص ركذ نأ ملعف ىنم يتأيف سمشلا عولط لبق مامإلا ضيفيو

 نسحلا وبأ خيشلاو «يرودقلا نم ال بتاكلا نم وهس كلذف ٠ -هللا همحر- يرودقلا
 ثيغو «هقفلا يف راج رحب وهو ردقلا اذه يف همدق لزت نأ نم اصن لجأ -هللا همحر-يرودقلا
 - هللا همحر- يرودقلا رصتخمل هحرش هملع ةرازغ ىلع ليلد نم كيهانو « ثيدحلا يف راردم

 رظانلا فرط عجريو دحأ لك دي هلانت الو بويعلا دنع ناك هقفلا يف هلحم نأ تفرع هتعلاط اذإف

 . یهتنا ‹ دمرو لالک نم هتلزنم ىلإ
 عقو دقو « ةلز هل ملاعلاو « ةوبك هل ضرعت نأل هنم وهسلا عوقو يفاني ال هلك اذه : تلق

 هردق ةلالج يفانيال وهسلا عوقو اذه عمو « أطخلاو وهسلا نم اومدقت نمي ءاملعلا رباكأ نم
 نم غرفامل -هللا همحر- يرودقلا نإ لوقي ريبكلا هذاتسأ نم تحمس نكلو « هملع ةرازغو
 هناحبس هللا لأس هفاوط نم غرفالو « هعم رصتخملا ذخأو « جح هيلإ بوسنم ا هرصتخم فينصت
 . ملق نع هنم وهسو هيف أطخ ىلع هفقوي نأ

 عضاوم ةتس وأ عضاوم ةسمخ هيف دجوف هرخآ ىلإ ةقرو ةقرو هحفصتو رصتخملا حتف هنإ مث
 « ملعأ هللاو هنم ال بتاكلا نم طلغلا اذه عوقو نأ ديؤي ام اذهو « هتمارك نم دعياذهو « ةوحمم
 «اذکه خياشملا خيش ىلع ئرقو يدجو يبأ هأرقي هدنع يذلا -هللا همحر- يرودقلا رصتخمو
 اوتأي ىتح سمشلا عولط لبق سانلاو مامإلا ضافأ مث « رسحم نطب الإ فقوم اهلك ةفلدزملاو
 قبي ملاذإ لاقي رافسإلا -هللا همحر- دمحم « طيحملا» يف هركذ رفسأ اذإ حيحصلاو هلوق . ىنم

 . ناتعكر هيف يلصي ام رادقم الإ عولط نم

 نع ناملس الإ ةعامحلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( سمشلا عولط لبق عفد يب يبنلا نأل ) :م

 نإ: لاقف فقو مث حبصلا عمجب ىلص -هنع هللا يضر- رمع تدهش : لاق نوميم نب ورمع
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 نأل ؛ فذخلا ىصح لثم تايصح عبسب يداولا نطب نم اهيمريف ةبقعلا ةرمجب ءيدتبيف : لاق

 مث مهفلاخ ةَ يبنلا نأو « ريبث قرشا نولوقيو سمشلا علطت ىتح نوضيفي ال اوناك نيكرشملا

 اوناكو « لبج مسا ةدحوملا ءابلا رسكو ةثلثمل ا ءاثلا حتفب - ريبث- و سمشلا علطت نأ لبق ضافأ

 . عارسإلا وهو ةمجعملا نيغلاب ةراغإلا نم ريغي امك رهن فرش نولوقي

 همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م خسنلا ضعب يفو :ش ( ةبقعلا ةرمجب ءىدتبيف :لاق ) :م

 عضاوملا يمس اهبو « رامجلااهعمجو « ريغصلا رجحلا -ةرمجلا- ةبقعلا ةرمجب ءىدتبيف -هللا

 ىصحلا نم كلانه ام عمحل ليقو . ةسبالملا نم امهنيب امل تارجح وأ راجح وأ رامج يمري يتلا

 « طوسبم » يف اذك ىنم قيرط يف لبج اهنأل ةبقعلا ةرمج تيمسو « اوعمتجااذإ موقلا رمجت نم

 ال يب ميهاربإ نأل ةرمج تيمس اغإ مالسإلا خيش « طوسبم » يف ركذو ٠ -هللا همحر- يركبلا

 « هل ادرط راجحألا هيلإ يمري -مالسلا هيلع- ميهاربإ ناكف هسوسوي ناطيشلا ءاج دلولا حبذب رمأ

 . يشم ا يف عرسي يأ هيدي نيب عمجب ناكو

 هاور اذكه « هالعأ ىلإ يداولا لفسأ نم ةرمجلا يمريف يأ :ش ( يداولا نطب نم اهيمريف ) :م

 ىمر امل - مالسلا هيلع -هنأ دوعسم نبا نع يذمرتلاو« نيحيحصلا» يف دوعسم نباو رمع نبا

 - دوعسم نبا لاقو ‹« نطسأ هنأ ةياور يفو < هنيمي نع ىنمو هراسي نع تيبلا لعج ةبقعلا ةرمج

 مظعم نأل ةرقبلا ةروسب صخ اغنإو « ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ يذلا ماقم اذه -هنع هللا يضر

 اهامر -هنع هللا يضر-رمع نإف «ةنسلا لوألاو « زاج اهالعأ نم اهامر ولو « اهيف جحلا كسانم

 . ماحزلل اهالعأ نم

 نم ذخأي «طيحملا» ىفو « قيرطلا نم وأ ةفلدزملا نم رامحلا ذخأي «ةفحتلا»و « عئادبلا» يفو

 عبس ةفلدزملا نم عفري -هللا همحر- ينامركلا «كاسانم» يفو « ةاصح نيعبس لمحيف « قيرطلا

 الإ ةراجحلا رسك هركيو « ةاصح نيعبس اهنم ذخأي موق لاقو « ةنسلا وه لضفلا ثيدحل « ةاصح

 تايصح لثم تايصح عبسل عساو كلذ يف رمألاو قيرطلا نم اهطاقتلا بحتسيو « رذع نع

 . ضبقلاب يمرلا ةلمهملا ءاحلاب فذحلاو عباصألا سوؤرب يمرلا نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب فذخل ا

 : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ةاونلا لثم فذحلا ىصح «هكسانم» ىف يرصبلا نسحلا لاقو

 ىمر ىتح ءيش ىلع جرعي مل ىنم ىتأ امل يب يبلا نأل « اًضرعو ًالوط ةلغنألا نم رغصأ نوكي

 ىتح سمشلا علطت نأ لبق عفدف « -هللا همحر- ليوطلا رباج ثيدح يف اذه « ةبقعلا ةرمج

 ىربكلا ةرمجلا ىلع جرخت يتلا ىطسولا قيرطلا كلس مث ًاليلق كرحف « رسحم نطب ىلإ لصو

 . اهامرف ةرجشلا دنع يتلا ةرمحلا ىتح

 یمر ىتح ءيش ىلع جرعي مل ىنم ىت امل یب يبنلا نأل « فذخلا صح لثم تایصح عیسب ) :م
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 ةالصلا هيلع لاقو« ةبقعلا ةرمج ىمر ىتحءيش ىلع جرعي مل ىنم ىتأ امل مالسلا هيلع يبنلا

 لوصحل زاج هنم ربکأب یمر ولو« ٩ اًضعب مکضعب يذؤب ال « فذخلا یصحب مکیلع» :مالسلاو

 ءأزجأ ةبقعلا قوف نم اهامر ولو . هريغ هب ىذأتي اليك راجحالا نم رابكلاب يمري ال هنأ ريغ « يمرلا
 لك عم ربكيو « انيور امل يداولا نطب نم نوكي نأ لضفألاو ‹ كسنلا عضوم اهلوح ام نأل ؛

 « هيلع تجرعأف هب تررم لاقي « هدنع فقي مل يأ « ءيش ىلع جرعي مل هلوقف :ش ( ةبقعلا ةرمج
 :ش ( اًضعب مکضعب يذؤي ال فذخلا ىصحب مكيلع : ةَ لاقو ) :م « فاقلاب تجرعو تفقو ام يأ

 - رمع نبا نع عفان ثيدح نم «طسوألا همجعم» يف -هللا همحر- يناربطلا هاور ثيدحلا اذه

 يفو . «فذخلا ىصحب مكيلع» : ارسحم ىتأ ال لاق ب هللا لوسر نأ -امهنع هللا يضر
 ايك هللا لوسر تيأر : تلاق همأ نع صوحألا نب ورمع نب ناميلس ثيدح نم هجام نبا ةياور

 ىصح لثمب اومراف ةرمجلا متيمراذإو هرخآ يفو « ثيدحلا . . يداولا نطب نم ةرمجلا يمري
 . ٠ فذخلا

 هنأ ريغ « يمرلا لوصحل زاج ) :م فذخلا ىصح نم ربكأ رجحب يأ :ش ( هنم ربكأب ىمر ولو ) :م

 دنعو « رابكلا بحتسي ال (طيحملا »يفو :ش ( هريغ هب ىذأتي اليك راجحألا نم رابكلاب يمري ال
 نأ بحتسي هنع -هللا همحر- كلام لاقو « هئزجت ال ريبك رجحب یمر ول -هنع هللا ىضر-دمحأ

 نم حص امدعب الاقو « -هللا امهمحر- يعفاشلاو يبطرقلا ركنأو « فذخلا ىصح نم ربكأ نوكي
 . كلذ نم ربكأل ىنعم ال فذخلا ىصح لثم هنأ عراشلا لوق

 اليك رابكلاب يمري ال هنأ ريغ « يمرلا لوصحل زاج :ش ( هأزجأ ةبقعلا قوف نم اهامر ولو ) :م
 -مهنع هللا يضر- ةباحصلا ضعب نأل :ش (كسنلا عضوم اهلوح ام نأل ) :مهأزجأ هريغ هب ىذأتي

 سانلا نإ : لاق -هنع هللا يضر- ديز نب نمحرلا دبع نأ ىرت الأ « ةبقعلا قوف نم اهنومرياوناك

 نم نوكي نأ لضفألاو ) :م -مهنع هللا يضر- نيعباتلاو ةباحصلا سانلاب دارأو « اهقوف نم اهنومري
 . اذكه ىمر ةي هنأ وهو :ش ( انور امل يداولا نطب

 يف -هللا همحر- يفطانلا لاق « عبسلا تايصحلا نم :ش (ةاصح لك عم ربكيو ) :م

 ةاصح لك دنع لوقي - ىلاعت هللا همحر- رانيد نب نسحلا كسانم يف ركذ - «سانجألا»باتك

 لك عم ربكي «لزاونلا »يف لاقو . ىنميلا هديب ةدحاو ديب يمريو « ربكأ هللاو هللا مسب اهيمري

 دبع نب رمع وبأ لاقو . اروفغم اًبنذو اروكشم اًيعسو اروربم اجح هلعجا مهللا لوقيو «ةاصح

 . فيعض وهو ةعيهل نبا هيفو يناربطلا هاور (1)
 نامیلس انآ دایز يبأ نب دیزی نع ٥۰۳( /۳)دمحأ « [۳۰۳۱] هجام نبا « [٦٦۱۹]دواد وبآ هاور (۳)

 دايز يبا نب دیزیو . هترکذف .e : لل هللا لوسر تيأر : تلاق همأ نع صوحألا نب ورمع نبا

 . فيعض وهو يمشاهلا يشرقلا وه
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 ريبكتلا ناكم حبس ولو . -مهنع هللا يضر - رمع نباو « دوعسم نبا نع يور اذك « ةاصح

 مل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ اهدنع فقي الو ‹ يمرلا بادآ نم وهو « ركذلا لوصحل هأزجأ

 - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع انيور امل ؛ةاصح لو عم ةيبلتلا عطقيو .اهدنع فقي

 نب مساقلا نعو « ءاعدو ركذ وه امنإو « ءاهقفلا دنع يمرلا ءاعد يف تيقأت ال -هللا همحر- ربلا

 دمحلا كل مهللا هللا مسب لوقي يمري ناك اذإ هنأ -هنع هللا يضر- قيدصلا ركب يبأ نب دمحم

 ‹ ىدهلاب يندها مهللا ةاصح ىمر املك لوقي ناك هنأ -هنع هللا يضر- يلع نعو « ركشلاو

 ةاصح لك دنع لوقي نأ اندنع فورعملاو « ىلوألا نم يل ريخ ةرخآلا لعجاو « ىوقتلاب ينوقو

 . هماقم ليلهتلاو حيبستلا موقيو هبزحو ناطيشلل اًمغر « ربكأ هللاو هللا مسب

 دوعسم نبا ثيدح امأ :ش ( - مهنع هللا يضر- رمع نباو دوعسم نبا نع يور اذک ) :م

 -هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع لاق ديز نب نمحرلا دبع نع ملسمو يراخبلا هجرخأف

 . ثيدحلا . . ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب يداولا نطب نم ةبقعلا ةرمج

 - هنع هللا ىضر - يرهزلا نع يراخبلا هجرخأف - امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدح امأو

 لك عم ربكي « تايصح عبسب اهامر ةرمجلا ىمر اذإ ناك ب يبنلا نأ هيبأ نع ثدحي الاس تعمس

 . ثيدحلا . . . . ةاصح

 بادآ نم وهو ) :م ىلاعت هللا ركذ يأ :ش ( ركذلا لوصحل هأزجأ ريبكتلا ناكم حبس ولو ) :م

 وهو دوصقملا لوصحل زاج ريبكتلا ناكم حبس ول اذهلو يمرلا بادآ نم ريبكتلا يأ :ش ( يمرلا

 اذإ ناك :ش ( اهدنع فقي مل يب يبنلا نأل ) :م ةبقعلا ةرمج دنع يآ :ش ( اهدنع فقي الو ) :م ركذلا

 ربكي تايصح عبسب اهيمريف ةبقعلا دنع يتلا ةرمجلا يتأي مث : هيفو « ثيدحلا . . . ةرمجلا ىمر

 . اهدنع فقي الو فرصني مث « ةاصحب اهامر املك

 ىلإ هب راشأ :ش ( - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع انيور ام ةاصح لوأ عم ةيبلتلا عطقيو ) :م

 لاق اذكه “ ةبقعلا ةرمج ىتأ ىتح يبلي لاز ام ةا يبنلا نأ يور ام انلو ٠ ىضم اميف هلوق

 - دوعسم نبا نعاذه ركذي مل هنإف « لهذ فنصملا نأك : ثيداحألا جرخم لاقو « يزارتألا

 ربكي : هلوق نإف ءاًموهفم نوكي نأ الإ ةاصح لك عم ريبكتلا دنع ركذ ام امأو « - هنع هللا يضر

 ‹ «ةفرعملا» يف يقهيبلا هب حرصو « ةاصح لك لوأ عم ةيبلتلا عطق هنأ ىلع لدي « ةاصح لك عم

 عم ربكي ناك مث ةاصح لوأب ةيبلتلا عطق هنأ ىلع ةلالد هيفو : ملسم ةهج نم هركذ نأ دعب لاق هنإف

 . ةاصح لوأب ةبقعلا ةرمج ىمرو « ىهتنا « ةاصح لك

 لوأب ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح ىبلي لزي ملف :ةاهللا لوسر تقمر» هظفلو )١/ ۱١۷( يقهيبلا هاور (1)

 فيعض كيرشو « هللا دبع نع لئاو يبأ نع قيقش نب رماع نع كيرش ثيدح نم وهو «ةاصح

 . ثيدحلا نيل قيقش نب رماعو
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 نأ يمرلا ةيفيك مث . ةبقعلا ةرمج اهب ىمر ةاصح لوأ عم ةيبلتلا عطق ب يبنلا نأ رباج ىورو

 « يمارلا نيب نوكي نأ يمرلا رادقمو ةحبسملاب نيعتسيو « ىنميلا هماهبإ رهظ ىلع ةاصحلا عضي

 نأل - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ىور اذك « ادعاصف عرذأ ةسمخ طوقسلا عضوم نيبو

 ةفلاخمل ءيسم هنأ الإ « هيمدق ىلإ ىمر هنأل هأزجأ احرط اهحرط ولو «اًحرط نوكي كلذ نود ام

 ؛هيفكي ةرمجلا نم ابيرق تعقوف اهامر ولو « يمرب سيل هنأل ؛ هئزجي مل ًاعضو اهعضو ولو . ةنسلا

 الإ ةبرق فرعي مل هنأل ؛ هئزجي ال اهنم اديعب تعقو ولو . هنع زارتحالا نكمب ال ام ردقلا اذه نأل

 ( ةبقعلا ةرمج اهب ىمر ةاصح لوأ عم ةيبلتلا عطق ةي يبنلا نأ - هنع هللا يضر - رباج ىورو ) :م

 - ليوطلا رباج ثيدح يف ءاج ام موهفم اذهو « حارشلا نم دحأ هيلإ ضرعتي مل ثيدحلا اذه :ش

 . . . ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب اهامرف ةرجشلا دنع يتلا ةرمجلا ىتأ ىتح -هنع هللا يضر

 . ثيدحلا

 ةبابسلاب يأ :ش ( ةحبسملاب نيعتسيو ىنميلا هماهبإ رهظ ىلع ةاصحلا عضي نأ يمرلا ةيفيك مث ) :م
 فلتخا -هللا همحر- يكاكلا لاقو « يلهاج مسا ةحبسملا نإ: ليق . ماهبإلا يلت يتلا يهو

 دقاع هنأك ةحبسم اب نيعتسيو هماهبإ رهظ ىلع ةاصحلا عضي مهضعب لاق « يمرلا ةيفيك يف خياشما

 قلحي مهضعب لاقو « اهيمريو نیثالث ادقاع هنأک هتبابسو هماهبإ فرطب اهذخأي ليقو . نيعبس

 . -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو اهيمريو ةرشع دقاع هنآك هماهبإ لصفم ىلع اهعضيو هتبابس

 يف اذك ‹ حصأ لوألاو « زئاج وهف ىمر امفيك یراخب خياشم لاق «ةيريهظلا ىواتفلا » يفو

 هنع « عئادبلا » يفو « ماهبإلا رفظب يمريو ةبابسلا طسو دنع ماهبإلا سأر عضي ليقو « طيحملا »

 . زاج یمر امفیکو فذحی هنأک یرخألا ىلع هیتبابس یدحإ عضو هنآ ةا

 نسحلا ىور اذك ادعاصف عرذأ ةسمخ طوقسلا عضوم نيبو يمارلا نيب نوكي نأ يمرلا رادقمو ) :م

 ولو ) :م ةنسلا ةفلاخمل اببسم نوكيف :ش ( اًحرط نوكي كلذ نود ام نأل -هللا همحر- ةفينح يبأ نع

 هنأل هئزجي مل اعضو اهعضو ولو « ةنسلا ةفلاخمل ءيسم هنأ الإ هيمدق ىلإ ىمر هنأل هأزجأ اًحرط اهحرط

 ‹ ئزجي ال عضولاو حرطلا نأ ةيكلاملا نع -هللا همحر- ضايع يضاقلا ىكح :ش ( يمرب سيل

 . عضولا ئزجي الو حرطلا ئزجي يأرلا باحصأ لاقو : لاق

 نيمرحلا مامإ ىكحو . هأزجأ ايمر حرطلا ىمسي ناك نإ : لاق هنأ الإ روث وبأ انقفاوو : لاق

 . عضولا يفكي هنأ -هللا همحر- يعفاشلا باحصأ ضعب نع

 تعقو ولو .هنع زارتحألا نكمي ال ام ردقلا اذه نأل هيفكي ةرمحلا نم اًبيرق تعقوف اهامر ولو ) :م

 وهو :ش ( صوصخم ناكم يف الإ ةبرق فرعي مل) :م يمرلا نأل يأ :ش ( هنأل هئزجي ال اهنم اديعب

 . عراشلا هنيع يذلا صوصخللا ناكملا يف الإ ةبرق عقي الف ةبرقب سيل يمرلا سفن نأل « ةرمجلا
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 ذخأيو «لاعفألا قرفت هيلع صوصنملا نأل ؛ ةدحاو ةلمجلا هذهف « ةلمج تايصح عبسب ىمر ولو

 دودرم ىصحلا نم اهدنع ام نأل ؛ هركي كلذ نإف « ةرمحلا دنع نم الإ ‹ ءاش عضوم يأ نم ةاصحلا

 هب مءاشتيف رثألا يف ءاج اذكه «

 يتأي نأ هيلعف ةدحاو ةيمر يأ :ش ( ةدحاو ةلمحجلا هذهف ةلمج تايصح عبسب ىمر ولو ) :م

 تايصح عبسب يمرلا لعف وه صوصنملا نأل يأ :ش ( لاعفألا قرفت هيلع صوصنملا نأل ) :م ةيقبلاب

 مل عبس نم رثكأب اهامر نإو : « يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا لاقو . تايصحلا نيع ال تاقرفتم

 هبو :ش ( هركي كلذ نإف ء ةرمجلا دنع نم الإ ءاش عضوم يأ نم ىصحلا ذخأيو ) :م ةدايزلا كلت هرضت

 لاقو . زوجيال يكلاملا نابعش نباو -هللا همحر- دمحأ لاقو « -هللا همحر- يعفاشلا لاق

 . اوؤاسأ دقو « هآزجأ ةرمجلا دنع نم اهذخأ ةاصحب اهامر نإف «يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا

 لاقو «زاج ةرمجلا نم رجحب ىمر نإف (٠ هحرش » يف -هللا همحر- يرودقلا لاقو
 يف زاج امك يمرلا زاجف ءرجحلا ةفص ريغيال يمرلا نأ انل. زوجيال :-هللا همحر-كلام

 هيلإ ةساجنلا تلقتنا هنأل اًيناث هلامعتسا زوجي ال ثيح اندنع لمعتسملا ءاملا فالخب ءادتبالا

 لمعتسللا ءاملاب ءوضولا زوج ثيح -هللا همحر- كلام نم بجعلاو : يرودقلا لاقو «لامعتسالاب

 . ىهتنا «هتفص ريغي ال يمرلا ناك نإو رجحلاب يمرلا عنمو ءاملا مسا ريغي لامعتسالا ناك نإو

 . ةلأسملا هذه يفاني -هللا امهمحر- يعفاشلاو اكلام يكاكلا ركذ : تلق

 مل دودرم ىصحلا نم ةرمجلا دنعام نأل يأ :ش ( دودرم ىصحلا نم اهدنعام نأل ) :م

 :ش ( هب مءاشتیف ) :م ثیدحل ا ءاج ادودرم هنوکب يأ :ش (رثألا يف ءاج اذکه ) :م هيمار نم هللا لبقي

 شارخ نب هللا دبع نع « ةوبنلا لئالد» يف ميعن وبأ هجرخأ رثألاو « هب الإ اعنام اموئشم دعيف يأ

 حح لبق ام» ي هللا لوسر لاق : لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع ماوعلا نع

 هللا يضر- سابع نبا نع «هدنسم» يف هیوهار نب قاحسإ هاورو « '« هاصح عفر الإ ءیرما
 هوحن اًضيأ ةبيش يبأ نبا ىورو «كرت هنم لبقي الامو عفر هئم لبق ام رامج لا ىصح يف لاق -امهنع

 يأ نب ديز نع نانس نب ديزي نع «هننس» يف ينطقرادلاو «هكردتسم» يف مكاحلا یورو .ًافوقوم
 ديعس يآ نع - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يأ نب نمحرلا دبع نع ةرم نب ورمع نع ةبيش

 لاقف صقنت اهنأ بسحنف ماع لك اهب ىمري يتلا رامجلا هذه ةي هللا لوسر اي انلق :لاق يردحلا

 ثیدح - هنع هللا يضر - مکاحلا لاق «"لابجلا لاثمأ اهتيأرل كلذ الولو عفر اهنم لبق ام نإ

 عباتي ال هثيداحأ ةماع :لاقو ثراحلا نب طساو ةمجرت يف ۹٤( /۷) «لماكلا» يف يدع نبا هجرخآ ()
 رامع هامرو فيعض شارخ نب هللا دعو . طساو نع شارخ نب هللا دع نع وهو .اهيلع

  لاقو( ۲۸۹ /1) ينطقرادلاو ب( ۱ «يمرلا راجحأ نم لبقي ام عفري باب» يف مكاحلا هاور ()
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 اندنع ضرألا ءازجأ نم ناك ام لكب يمرلا زوجيو « يمرلا لعف دوجول « هأزجأ لعف ول اذه عمو

 -هللا همحر - يعفاشلل اًفالخ

 ديزي نأب «مامإلا» يف خيشلا هلعأو . كورتملاب سيل نانس نب ديزيو « هاجرخي ملو دانسإلا حيحص
 نانس نب ديزي ةورف ابأ نإف « تبثي ال ثيدح اذه « حيقنتلا» بحاص لاقو . لاقم هيف نانس نبا

 . هريغو يئاسنلا هكرتو « امهريغو -هللا امهمحر- ىنطقرادلاو دمحأ مامإلا هفعض

 رامجلا ىصح نم لبقت ام لاقو « ديعس يبأ ىلع اًقوقوم « هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا هاورو
 هتجح تلبق نم ةي لاق رثألا ءاج اذكه « هلوق دنع انه ركذ -هللا همحر- يكاكلاو « عفر

 ام - امهنع هللا يضر- سابع نبال تلق : لاق -هللا همحر- ریبج نب دیعس نعو « هترمج تعفر

 لبقت نم نأ تملعامأ لاقف « قفألا دسل[ ...... 1ب ليلخلا تقو نم ىمرت رامحلا لاب

 ىلع تلعج هنم اذه تعمس امل دهاجم لاق . هاصح كرت هتجح لبقت مل نمو « هاصح عفرت هتجح

 لاقو«طوسبملا» يفاذك « اهدجأ ملف بناج لك نم ةرمجلا تطسوت مث « ةمالع يتايصح

 « هتجح لبقت مل نم ىصح اهنإ ليق امل ةرمجلا دنع تيمر يتلا رامجلا نم ذحخأي الو :انه يزارتألا

 هنأ -هنع هللا يضر- ریېج نب دیعس نع يور دقو : لاقو « هترمج تعفر هتجح تلبق نم ناف

 نأ تملع امأ :سابع نبا لاقو «[. . .] هلوق ىلإ يكاكلا هركذ ام لم ركذف « سابع نبال لاق

 . یهتنا ‹ ہاصح عفر هتجح لبف نم

 . ديلقتلا نم الإ كاذ ةفآ امو ثيدحلا بتك ىلع مهعالطا مدع نم اذه لك : تلق

 ول ) :م هوركم ةرمحجلا دنع نم ىصحلا هذخأ نأ نم انركذ ام ىلعو يأ :ش (اذه عمو ) :م

 هبشتلا دوصقملا نأل :ش ( يمرلا لعف دوجول هأزجأ ) :م ةرمجلا عضوم نم ذحخأ ول يأ :ش (لعف

 ضرألا ءازجأ نم ناك ام لكب يمرلا زوجيو ) :م . لصاح هنإو ناطيشلا ةناهإ يف الئ میهارباب

 ةرونلاو ةرغملااذكو يجورسلا يفو « بارت ةضبق وأ اًسباي وأ اتيط وأ اردم ناك ءاوس :ش (اندنع

 لحكلاو يليحلا حلملاو اهوحنو شخلبلاو درمزلاو توقايلاك ةسيفنلا راجحألاو خينرزلاو

 ةضفلاو بهذلاو ؤلؤللاو ربنعلاو شيشحلا فالخب « زوريفلاو قيقعلاو رولبلاو دجربزلاو

 . يروثلا لاق انلوقبو ‹ ضرألا ءازجأ نم تسيل اهنإف ؤلؤللا رابك يهو رهاوجلاو

 دنعو «يجورسلا» يفو « رجحل اب الإ زوجي ال هدنع هنإف :ش (هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ ) :م

 ىلع ديدحلا رجحو « خبطي نأ لبق ةرونلا رجحو ناركلاو « مادلاو رمرملا -هللا همحر- يعفاشلا

 وهو يميمتلا نانس نب ديزي هيفو« طسوألا» يف يناربطلا هاور . ١)۳/ ۲٠١( عمجملا ١ يف يمثيهلا=

 . اًقوقوم ديعس يبأ نع يورو : يقهيبلا لاق : )۲۱۸/١( صيخلتلا يف طفاحلا لاقو « فيعض

 نم ًافوقوم سابع نبا نع روهشم وهو . ًاعوفرم حلصي الو فيعض هجو نم اًعوفرم رمع نبا نعو
 . هلوق



 ىمر اذإ ام فالخب « رجحلاب لصحي امك نيطلاب لصحي كلذو ‹ ىمرلا لعف دوصقملا نأل

 وأ قلحي مث بحأ نإ حبذي مث : لاق . امر ال اًراثن ىمسي هنأل ؛ زوجي ال هنإف ‹ ةضفلا وآ «بهذلاب

 يف دجربزلاو رولبلاو قيقعلاو توقايلاو جزوريفلاك صوصفلا هنم ذختي امو « حيحصلا بهذملا
 يعفاشلا لوقبو . رجحلا نم عون هنأ عم [. . .]و -هللا همحر- دمحأ لوق وهو « نيهجولا حصأ

 - دمحأ نعو « ناركلاو ماحلاو مادلاب زوجي ال ةلبانحلا نم يضاقلا لاقو : كلام لاق -هللا همحر

 ةرعبلا ىتح ءيش لكب زوجي هنأ ىلإ دواد وبأ بهذو « ريبكلا رجحلا زوجي ال -هللا همحر

 . يبطرقلا هركذ «ىصحلاب الإ زوجي ال -هللا همحر- رذنملا نبا لاقو « تيم لا روفصعلاو

 وه «-هللا همحر- يعفاشلا ليلعت ركذي ملو ء انليلعت اذه :ش ( يمرلا لعف دوصقملا نأل ) :م

 لصحي امك نيطلاب لصحي ) :م يمرلا نم دوصقملا يأ :ش ( كلذو ) :م رجحلا وه روثأملا نأ لوقي

 ءازجأ نم هسفن يف اًناهم ناك ام لكب لصحي وهو ناطيشلا ةناهإ وه دوصقملاو :ش ( رجحلاب

 يف ةي ميهاربإب هبشتلا دوصقملا : يكاكلا لاقو « -هللا همحر- يزارتألا هركذ اذكه « ضرألا

 . ىهتنا « ناطيشلا ةناهإ

 اًناهم ناك ام لكب لاق هنإف -هللا همحر- يزارتألا مالك امأ « رظن امهنم لك مالك يف : تلق

 اهسفنأ يف ةزيزع جزوريفلاو قيقعلاو رولبلاو دجربزلاو شخلبلاو درمزلاو توقايلاف « هسفن يف
 -هللا همحر- يكاكلا مالك امأو « ءايشألا هذهب يمرلا زوجي ال نأ يغبني هليلعت ىلعف « ةناهم ريغ

 . هبشتلا دجوي ال ءايشألا هذهب يمرلا يفف « ةا ميهاربإب هبشتلا دوصقملا : لاق هنإف

 ‹ رظن هيف :ش ( امر ال ران يمسي هنأل « زوجي ال هنإف ‹ ةضفلاو بهذلاب ىمر اذإ ام فالخب ) :م

 هنأل « -هللا همحر- يزارتألا لاقو « حيحص - اًراثن ىمسي هنأل- هلوق لب « ةقيقح يمرلا هيف نأل

 توقايلا يف زازعإلا نأل « رظن اًضيأ هيفو « زازعإللا ىلع لب « ةناهإلا ىلع لدي ملف « يمر ال راثن
 . زوجي اذه عمو زوجي ال نأ يغبني همالك ىلعف رهظأو دشأو ىوقأ انركذ امن هوحنو

 نإ ) :م ةبقعلا ةرمج يمر دعب :ش ( حبذي مث ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ال بحتسم درفملا ىلع مدلا رابتعاب ةبحملا ىلع امأو « ءاش نإ ينعي « حبذلا يآ :ش ( بحأ

 ( رصقي وأ قلحي مث ) :م امهيلع بجاو مدلا نإف « عتمتملاو نراقلا يف ال درفملا يف مالكلاو «بجاو

 ‹ اعتمتم وأ اًنراق وأ ادرفم ناك ءاوس ‹ بجاو امهدحأ نأل ‹ ريصقتلاو قلحلا نيب ددرت انإ :ش

 وأ ادبلم هرعش نكي ملاذإ ريصقتلاو قتلحلا نيب ريخ هنأ « طوسبملا » يفو « لضفأ قلحلا نكل
 مدقلا يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « قلحلا همزلي لب ريختي ال ناك نإف « ارفصم وأ ًاصوقعم
 . رصقلا زوجي ديدجلا يف لاقو دمحأو

 اذه :ش (قلحن مث حبذن مث يمرن نأ اذه انموي يف انكسن لوأ نإ : لاق ةي يبنلا نأ يور امل ) :م
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 يمرلا مدقيف ‹ رصحللا هب للحتي ىتح حبذلا اذكو ‹ للحتلا بابسأ نم قلحلا نألو « قلحن
 مالا نأل ةبحملاب حبلا قلع اغإو « حبذلا هبلع مدقيف مارحإلا تاروظحم نم قتلحلا مث ءام هيلع
 « نيقلحملا هللا محر» : يي هلوقل ؛ لضفأ قلحلاو « درغملا يف مالكلاو  عوطت درغملا هب يتأي يذلا

 مهيلع محرتلاب رهاظ ثيدحلا ... اًنالث هلاق

 -هللا مهمحر- كلام نب سنأ نع نيريس نب دمحم نع هجام نبا الإ ةعامجلا هجرخأو « بيرغ

 ‹ذخ قالحلل لاق مث رحنف ىنم هلزنم ىتأ مث اهامرو ةرمجلا ىتأو ىنم ىتآ ب هللا لوسر نأ

 . سانلا هيطعي لعج مث رسيألا مث نيألا هبناج ىلإ راشأو

 اًضيأ حبذلا يأ :ش ( رصحلملا هب للحتي ىتح حبذلا اذكو « للحتلا بابسأ نم قلحلا نألو ) :م

 يبأ لوق يف ريصقت وأ قلح هيلع سيلو « رصحللا هب للحتي اذكهو « قلحلاك للحتلا بابسأ نم
 :ش ( امهيلع يمرلا مدقيف ) :م راصحإللا باب يف هنايب ءيجي ام ىلع -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح

 ( حبذلا هيلع مدقيف ) :م هتاعونم نم يأ :ش ( مارحإلا تاروظحم نم قلحلا مث ) :م حبذلا ىلع يأ

 حبذلا يرودقلا قلع امنإ يأ :ش ( ةبحملاب حبذلا قلع امنإو ) :م كلذل رخأف « قلحلا ىلع يأ :ش

 . بحأ نإ هلوقب

 بابلا اذه يف ينعي :ش ( مالكلاو ) :م رفاسم هنأل :ش ( عوطت درغملا هب يتأي يذلا مدلا نأأل ) :م

 نم يأ :ش ( لضفأ قلحلاو ) :م بيرق نع اذه انركذ دقو درفملا جاحلا يف ينعي :ش ( درغملا يف) :م

 يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ثيدحلا .. اًنالث هلاق ‹ نيقلحملا هللا محر يب هلوقل ) :م ريصقتلا

 « نيقلحلملا هللا محر : لاق هيي يبنلا نع -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع ملسمو

 هلوق . . «نيرصقملا»و : لاق ةعبارلا ناك ال يراخبلا ةياور يفو . هللا لوسر اي نيرصقملاو :اولاق

 رهاظ ) :م ربخلا فوذحم ًأدتبم هنأ ىلع هعفر زوجيو « خلإ ثيدحلا رخآ يأ « بصنلاب - ثيدحلا

 . نيقلحملا ىلع محرتلاب ب يبنلا رهاظ يأ :ش ( مهيلع محرتلاب
 « ًارارم هب ظفلتلا انه اه هب دارملا : يكاكلا لاقو « مهيلع محرتلا ررك يأ : لمكألا لاق

 تارم ثالث : لاق ثيح ةعيرشلا جات لاق ‹ لوألا نم بيرق وهو «هللا محر ظفل ررك ينعي

 .رخآلا قوف امهدحأ سيل ذإ « نيبوثلا نيب رهاظ نم نيقلحملا هللا محر لاق ثيح

 وه لب « كلذك سيل انه اهو « نينثا نيب ةكراشملل هلصأو ةلعافملا باب نم رهاظ : تلق

 يأ « نيعرد نيب رهاظ ثيدحلا يفو « اوعرسأ يأ  اوعراسو  ىلاعت هلوق يف امك لعف ىنعجب

 رصن يأ « ردب موي -هنع هللا يضر- يلع زراب هنمو ‹ رخآلا قوفامهدحأ سيل هانعم امهنيب رهظ

 ظفل عفرو « مهيلع محرتلاب ثيدحلا رهاظ هلوق : -هللا همحر- يزارتألا لاقو « ناعأو

 سيلو لوعفملا لحم يف محرتلابو « هلعف رهاظو « لعاف وه ثيدحلا ظفل نأ ىلع لديف .ثيدحلا

 . مهفاف انركذ امل يب يبنلا وه رهاظ لعاف لب « كلذك
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 لاستغالا هبشأف « ريصقتلا ضعب ريصقتلا ىفو ‹ دوصقملا وهو ثفتلا ءاضق يف لمكأ قلحلا نألو

 هللا لوسرب ءادتقا ىلوأ لكلا قلحو « حسملاب رابتعا سأرلا عرب قلحلا يف ىفتكيو « ءوضولا عم

 . ةلمنألا رادقم هرعش سوؤر نم ذخأي نأ ريصقتلا يفو « ةي

 صق ثفتلا ءاضق نأل « خسولا ةلازإ يف يأ :ش (ثفتلا ءاضق يف لمكأ قلحلا نألو ) :م

 قوف نم ةانثم اب هتدامو « خسولا تاحتفلاب ثفتلاو « ةناعلا قلحو طبإلا فتنو رافظألاو براشلا

 هسأر ىلع سيلو « قلحلا هيلع بجو نميف فلتخاو « عامجإ لمكأ قلحلا نوكو « ةئلثم ءاتو ءافو

 - يعفاشلا باحصأ ضعبو كلام لاق هبو ‹« هسأر ىلع ىسوملا رارمإ هيلع بجي ليق « رعش
 نع زجع هنآ الإ ‹ رعشلا ةلازإو هسأر ىلع ىسوملا رارمإ هيلع بجاولا نأل « -هللاامهمحر

 هبو بحتسي مهضعب لاقو « طقس هنع زجع امو يقب هيلع ردق امف « رخآلا ىلع ردقو امهدحأ

 . دوصقملا وه ثفتلا ةلازإ يأ :ش ( دوصقملا وهو) :م -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق

 ةنسلا ةماقإ يف ريصقتلا ضعب هسأر رعش ريصقت يف يأ :ش ( ريصقتلا ضعب ريصقتلا يفو ) :م

 عون هيفو « ريصقتلا نم لضفأ قلحلا نكلو « زئاج ريصقتلاو قلحلا نم الك نأل ضعبلاب ديق اغإو
 هنإف هلسخب ىفتكاو ءوضولا كرت اذإ لستغملا نإف :ش ( ءوضولا عم لاستغالا هبشأف ) :م روصق

 . روصق عون ءوضولا كرت يف نإف « لستغي مث ًالوأ اضوتي نأ لضفألا نكلو زوجي

 لكلا ماقم موقي عبرلا نأل « ءوضولا يف :ش ( حسم اب ارابتعا سأرلا عبرب قلحلا يف ىفتكيو ) :م

 ‹« -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « لضفأ يأ :ش ( ةي هللا لوسرب ءادتقا ىلوأ لكلا قلحو ) :م

 قلحب -هللا امهمحر- دمحأو كلام لاقو « اهب رصقي وأ تارعش ثالث ءىزجي ام لقأ هدنعو

 . نونسم هلك قلح لزاونلا لمح يفو « سأرلا حسم ىلع ءانب رثكألا وأ لكلا

 رمع نبا نع يورم ريدقتلا اذهو :ش ( ةلمنألا رادقم هرعش سوؤر نم ذخأي نأ ريصقتلا يفو ) :م

 اهسأر عبر رصقت «يجلاولولا» يفو . لجرلاك هيف ةأرملاو ةمألا عامجإ هيلعو « -امهنع هللا يضر
 ‹«قلحلاك وهف هرعش لاز ىتح رونت ولو « ةلغألا ردقب نرق لك نم ذخأت لجرلا اذكو -ةلغنألا رادقم

 لاقو . هبراش وأ هتيحل نم ذخأي ال ىسوم رمأ ول هل رعش ال نمو « “هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو

 يضر-رمع نبا نأل- هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو «ًابابحتسا ذخأي -هللا همحر- يعفاشلا

 دنعو « قلاحلا نيي نم قلحلاو «ًادصق ال ًاقافتا كلذ لعف : انلق . كلذ لعف-امهنع هللا

 ضعب هركذ ينامركلا لاقو « قولحملا نري انربتعاف « قولحملا نيي نم- هللا همحر -يعفاشلا

 . هنيميب أدب مالسلا هيلع هنإف « ةنسلا عابتا ىلوألا لب « دحأ ىلإ هزعي ملو انباحصأ

 نم نيالا قشلا نذأ لاق نيح ماجحلا لوقب -هللا همحر- ةفينح وبأ ذخأ دقو : يكاكلا لاقو

 . ةفورعم ةياكح هيفو هسأر



 يعاود نم هنأل ؛ ًاضيأ بيطلا الإو : هللا همحر -كلام لاقو . ءاسنلا الإ ءيش لك هل لح دقو

 ٠ ءاسنلا الإ ءيش لك هل لح » : هيف ةي هلوق انلو . عامجلا

 ةتس يف تأطخأ : -هللا همحر- ةفينح وبأ لاق : لاق عيكو نع يور ام يه ةياكحلا : تلق

 تلقف « ماجح ىلع تفقو يسر قلحأ نأ تدرأ نيح كلذو « ماجح اهينملع كسانملا نم باوبأ

 ‹ سلجا هيلع طرتشي ال كسنلا لاق « معن : تلقف « تنا يبارعأ : يل لاقف ؟يسأر قلحت مكب هل

 يسأر قلحي نأ تدرأو تلوحف « ةلبقلا ىلإ كهجو لوح يل لاقف « ةلبقلا نع اًفرحنم تسلجف

 ‹ تكاس انأو قلحي لعجف « هتردأف « كسأر نم نيالا قشلا ردأ ىل لاقف « رسيألا بناجلا نم

 « اذه لعفي حابر يبأ نب ءاطع تيأر :لاقف « بهذأل تمق ىتح ربكأ تلعجف ‹« ربك يل لاقف

 . يم هللا لوسرب ءادتقا نكامألا فرشأ ىلإ نكاسلا موقلا ريسم يف جرفلا وبأ هجرخأ

 لب هللا لوسر ىمر امل :لاق كلام نب سنأ نع نيريس نبا نع هجام نبا الإ ةعامحلا جرخأ

 يضر- يراصنألا ةحلط ابأ اعد مث هقلحف « نييألا هقش قلاحلا لوان قلحو هكسن رحنو ةرمجلا

 ««سانلا نيب همسقا» : لاقف« ةحلطوبأ هقلحف قلحا لاقف« رخآلا هلوان مث هاطعأف -هنع هللا

 . نآلا رم دقو ةلمنألا رادقم هرعش سوؤر نم ذخأي نأ ريصقتلاو

 :م مارحإلا تاروظحم نم :ش ( ءيش لك ):م درفملا جاحلا اذهل يأ :ش ( هل لح دقو ) :م

 . بجوملا نم ىنشتسم هنأل - ءاسنلا - بصنب ةياورلا : يزارتألا لاق :ش ( ءاسنلا الإ)

 -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( اًضيأ بيطلا الإو - ىلاعت هللا همحر- كلام لاقو ) :م

 يأ :ش (هنأل) م « يخركلا رصتخم حرش » يفاذك « ديصلاو ءاسنلا الإ ثيللا لاقو هلوق يف

 رمع نع يورو ةدتعملا ىلع بيطلا مرح اذهلو « ةلبقلاو سماك :ش ( عامجلا يعاود نم ) :م بيطلا

 ( هيف ) :م يب يبنلا لوق يأ :ش ( يب هلوق انلو ) :م . بيطلا لحي ال : لاق هنأ -هنع هللا يضر

 يواحطلا هجرخأ اذه :ش ( ءاسنلا الإ ءيش لك هل لح ) :م حبذو قلحو ىمر نميف يأ :ش

 هللا لوسر لاق : تلاق « -اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلإ هدانسإب ؛راثآلا حرش» يف -هللا همحر-

 دواد وبأ ىورو . ءاسنلا الإ ءيش لكو بايثلاو بيطلا مكل لح دقف متقلحو متيمر اذإ :١ ةي

 ىمراذإ لو هللا لوسر لاق « تلاق ةشئاع نع ةرمع نع يرهزلا نع ةاطرأ نب جاجح نع

 ‹ فيعض ثيدحلااذه : دواد وبأ لاق « «ءاسنلا الإ ءيش لك هل لح دقف ةبقعلا ةرمج مكدحأ

 ۰. 'هنم عمسي ملو يرهزلا ري مل ةاطرأ نب جاجحلاو

 (۲۷۹) ص «جحل ا» يف ينطقرادلاو « [۱۹۷۸] « رامحملا ىمر باب يف» دواد وبأ هاور : فيعض (1)

 هللا دبع نب ةديبع وبأ انث قاحسإ نبا نع ٤۸۹( /1) مكاحلاو )٦/ ۲۹١( دنسملا يف دمحأ هجرحخأو

 ةديبع وبأو « ًاعوفرم . . . . ةملس مأ نع هاثدح امهنأ ةملس يبأ تنب بنيز همأ نع هيبأ نع هعفر

 . لاحلا لوهجم



 -هللا همحر- يعفاشلل اًمالخ .اندنع جرفلا نود اميف عامجلا هل لحي الو . سايقلا ىلع مدقم وهو

 ءاندنع للحتلا بابسأ نم سيل يمرلا مث . لالحإلا مامت ىلإ رخؤيف ءاسنلاب ةوهشلا ءاضق هنأل

 يف هتلزنمب نوكيف « قلحلاك رحنلا مويب تقوتي هنإ: لوقي وه - هللا همحر - يعفاشلل اًفالخ

 ريغ يف ةيانجب سيل يمرلاو « قلحلاك هناوأ ريغ يف ةيانج نوكي ًاللحم نوكي ام نأ انلو . ليلحتلا
 . هب ال قباسلا قلحلاب للحتلا نأل ؛ فاوطلا فالخب « هناوأ

 مل ثيح « كلام هساق يذلا سايقلا ىلع مدقم ثيدحلا يأ :ش ( ساقلا ىلع مدقم وهو ) :م

 نم هنأل . بيطلا اذكف « فاوطلا لبق قلحلا دعب هل لحي ال عامجلا لاقو ‹ سايقلاب بيطلا زوجي

 نم بيطلا نأب ملسن ال هلصاح -سايقلا ىلع مدقم وهو- هلوق وه هباوجو « عامحملا يعاود

 نأل ‹ سايقلاب لمعلا نم ىلوأ دحاولا ربخب لمعلا لوقن نكل انملس نئلو « عامجملا يعاود

 . هلصأ يف ال هلقن يف دحاولا ربخ يفو هلصأ يف سايقلا يف ةهبشلا

 همحر- يعفاشلل اًقالخ ) :مهوحنو نطبلاك :ش ( اندنع جرفلا نود اميف عامجلا هل لحي الو ) :م

 نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ةرشابملاو جرفلا نود اميف عامجلا لحي هيلوق دحأ يف هدنع نإف :ش ( -هللا

 . فاوطلا دعب وهو :ش ( لالحإلا مامت ىلإ رخؤيف ءاسنلاب ةوهشلا ءاضق ) :م جرفلا نود اميف عامجلا

 قلحلا لبقو :ش ( اندنع للحتلا بابسأ نم سيل ) :م ةبقعلا ةرمج يمر يأ :ش ( يمرلا مث ) :م

 :م ءاسنلا الإ ءيش لك هل لحيو « يمرلا دعب للحتي هدنعف :ش ( -هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ) :م

 رحنلا مويب تقوتي ):م للحتلا نإ يأ :ش ( هنإ : لوقب ) :م -هللا همحر- يعفاشلا يآ :ش ( وه)

 :م يمرلا يأ :ش ( نوكيف ) :م مارحإلا تاروظحم نم وهو « يمرلا دعب هل لحي هنإف :ش (قلحلاك

 للحم وهف رحنلا مويب تقوتي وه ام لك نأل :ش ( ليلحتلا يف ) :م قلحلا ةلزنمب يأ :ش ( هتلزنمب )

 . قلجلاک

 رحنلا مويب تقوتي وه ام لك نأل :ش ( هناوأ ريغ يف ةيانج نوكي اللحم نوكي ام نأ انلو ) :م

 قلحلاك ) :م ةيانج هناوأ ريغ يف هنإف ةالصلا يف مالسلاك رظحلا ةفص هيف هناوأ لبق نأل « للحم وهف

 وهو للحتلل هنإف راصحإإلا مد اذه ىلع لكشي : تلق نإف :ش (هناوأ ريغ يف ةيانجب سيل يمرلاو

 . مارحإلا روظحم سيل

 نوكي نأ وهو « باتكلا يف ركذ يذلا وه عرشاميف لصألا : « ةياهنلا » يف لاق : تلق

 . عنملا ةرورضل هيلإ ريص اغنإو « للحتلا يف لصأب سيل وهف راصحإلا مد امآو « مارحإلا روظحم

 سيلو ءاسنلا قح يف للحم فاوطلا لاقيامع باوج اذه :ش ( فاوطلا فالخب ) :م

 قباسلا قلحلاب) :م عقو اغنإ ءاسنلا قح يف :ش ( للحتلا نأل ) :م هلوق وه هريدقتو « مارحإلا روظحمب
 نوكي ءاسنلا قح يف كلذو « همكح ضعب ىعاري دق قتلحلا نأ الإ « فاوطلاب ال يأ :ش ( هب ال
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 ةرايزلا فاوط تيبلاب فوطيف « دغلا دعب نم وأ « دغلا نم وأ ٠ كلذ هموي نم ةكم يتأي مث : لاق

 ‹ ىنم ىلإ داع مث تيبلاب فاطف « ةكم ىلإ ضافأ قلح ام ويب يبنلا نأ يور امل ٠ طاوشأ ةعبس

 اولكف # : لاق حبذلا ىلع فاوطلا فطع ىلاعت هللا نأل ؛ رحنلا مايأ هتقوو .ىنمب رهظلا ىلصو

 4 قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو# : لاق مث « (جحلا ۲۸) 4 اهنم

 . انكر هنوك رهظيل مارحإلا يف ىدؤم فاوطلا

 :لوقي ايب هللا لوسر ناك : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ننسلا يف يور : تلق نإف

 . ءاسنلا الإ ءيش لك هل لح دقف ةبقعلا ةرمج مكدحأ ىمراذإ »

 . ٩ هباوج عم ثیدحلا اذه رم دق : تلق

 يأ : لاق :ش ( ةكم يتأي مث :لاق ) :م خسنلا ضعب يفو :ش ( كلذ هموي نم ةكم يتأي مث ) :م
 (دغلا نم وأ ) :م رحنلا موي ينعي « كلذ هموي نم ةكم درفملا جاحلا يتأي مث -هللا همحر- يرودقلا

 :ش (دغلا دعب نم وأ ) :م ةجحلا يذ نم رشع يداحلا مويلا وهو « دخلا موي نم يتأي وأ يأ :ش

 يبنلا نأ يور امل طاوشأ ةعبس ةرايزلا فاوط تيبلاب فوطيف ) :م ةجحلا يذ نم رشع يناثلا مويلا وهو

 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ىنمب رهظلا ىلصو ىنم ىلإ داع مث تيبلاب فاطف ةكم ىلإ ضافأ قلح امل ةي
 ا هنأ - اهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع -اهنع هللا يضر- رمع نب هللا دبع نع ملسم

 . ىنمب رهظلا ىلصف عجر مث رحنلا موي ضافأ

 مث لاق هظفلو ةكمب رحنلا موي ىلص هنأ -هنع هللا يضر- ليوطلا رباج ثيدح يف : تلق نإف

 . .. رهظلا ةكب ىلصف تيبلا ىلإ ضافأف ءب هللا لوسر بكر مث رحنف رحنملا ىلإ فرصنا
 . ثيدحلا

 ةكمب رهظلا ىلص هنأ بلاغلا نأ الإ « مهو نيربخلا دحأو -هللا همحر- مزح نبا لاق : تلق

 :«هتريس» يف يرمحيلا حتفلا وبأ لاقو . زاوجلا نايبل اهداعأ هنأ لمتحي هريغ لاقو « اهركذ دوجول

 ‹ رهظلا ىلصف ىنم ىلإ هموي يف عجر ةي يبنلا نأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا ةياور يف عقو
 كش الو « ةكمب مويلا مث رهظلا ىلص -هنع هللا يضر- رباجو -اهنع هللا يضر- ةشئاع تلاقو

 . كلذ يف قيرطلا ةحصل امهيأ يردن الو مهو نيربخلا دحأ نأ

 يداحلاو رشاعلا مايأ ةثالث يهو :ش ( رحنلا مايأ ) :م ةرايزلا فاوط تقو يأ :ش ( هتقوو ) :م

 :م (اهنماولكف * لاقف ‹ حبذلا ىلع فاوطلا فطع ىلاعت هللا نأل ) :م رشع يناثلاو «رشع

 اوركذيو # لجو زع هللا لاق يأ :ش ( € قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو # :لاق مث « :ش (۲۸ةيآلا:جحلا)

 اوفويلو مهثفت اوضقيل مث ‹ ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم اولكف « ماعنألا ةميهب نم مهقزر ام ىلع هللا مسا



 تقو ليللا نم هلبق ام نأل ؛رحنلا موي نم رجفىلا عولط دعب هتقو لوأو «ادحاو امهتقو ناكف

 ةيحضتلا يف امك اهلوأ مايألا هذه لضفأو « هيلع بترم فاوطلاو « ةفرعب فوقولا

 ام ىلع ةيمستلا ملعأ هللاو ركذلاب دارملاو < (۲۸ةيآلا : ححلا) € قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مهروذن

 نإ ‹ مزال رمأب سيل ( اهنم اولكف# :هلوق ( ماعنألا ةميهب نم مهقزر ام ىلع # : ىلاعت هلوقل رحني
 متللح اذإو $ :ىلاعت هلوق يفامك رمألااذهو « لكأي مل ءاش نإو « هتيحضأ نم لكأ ءاش

 دوعي بوجولاب انلق اذإو « انل ةعس ةحابإلل رمألااذه لثم نإف « (۲ةيآلا : ةدئاملا) ( اوداطصاف

 اذ راص اذإ سئبو « لجرلا سئب لاقي « رقفلا ةدش وهو ٠ سؤب هل يذلا وه - سئابلا - هلوق

 ةناعلا قلحو طبإلا فتنو رافظألا ميلقتو براشلا نم ذخألا ثفتلا - مهشفت - هلوق . سؤب

 هب يمس « ميدقلا - قيتعلا تيبلا-و « لالحإلا ىلإ مارحإلا نم جورخلا هنأكو رعشلا نم ذخألاو

 : ليقو « رابج هيلع بلغي ملف ةربابجلا نم قتعأ هنإ : ليقو « نافوطلا مايأ قرغلا نم قتعأ هنأل

 رحنلاو « رحنلا فطع هنإف - قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو - لاق مث هلوق . سانلا نم دحأ هعدي مل هنأل

 . رحنلا مايأب تقؤم

 فوطعملا مكح فوطعملا مكح نأل « فاوطلاو رحنلا تقو يآ :ش ( ادحاو امهتقو ناكف ) :م

 . كلذ دعب عورشم فاوطلاو رحنلا مايأ دعب عرشت مل ةيحضألا نأ الإ « هيلع

 دعب ءاضقلا زاج امل اتقوم ناك ولو « رحنلا ماي دعب هؤادأ زوجي فاوطلا اذه : تلق نإف

 . ةفرعب فوقولاو رامحلا يمرك تقولا

 ‹ عوطتلاب عرش ءاضقلا نأل لب « ناتقؤم امهنأل ال تقولا دعب امهؤاضق زوجي ال اغنإ : تلق

 « طوسبم)» يفاذك « عورشم هنإف«فاوطلاب عوطتلا فالخب « عورشم ريغامهب عوطتلاو
 ام نأل رحنلا موي نم رجفلا عولط دعب ) :م ةرايزلا فاوط تقو لوأ يأ :ش ( هتقو لوأو ) :م . يركبلا

 كلام لاق انلوقبو « فوقولا ىلع يأ :ش ( هيلع بترم فاوطلاو « ةفرعب فوقولا تقو ليللا نم هلبق
 رخآو «دمحأ لاق هبو « رحنلا ةليل نم ليللا فصتنا اذإ هتقو لوأ -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 . ةفينح يبأ دنع مد هيلعو فاط اهنع هرخأ نإف « قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا هتقو

 هرخآ :«يرودقلا حرش» يفو « هيلع ءيش ال : -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو

 يعفاشلا لاق هبو « تقوم ريغ هرخآ امهدنعو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع قيرشتلا مايأ رخآ

 -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا نعو « ةجحلا يذ يضم هرخآ -هللا همحر- كلام لاقو دمحأو

 . تقؤم ريغ هرخآو «هراهن ىحض هلضفأو « ليللا فصن نم هتقو لوأ

 يف ةيحضتلا نإف :ش ( ةيحضألا يف امك اهلوأ ) :م رحنلا ماي يأ :ش ( مايألا هذه لضفأو ) م
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 لمري مل مودقلا فاوط بيقع ةورم او افصلا نيب ىعس دق ناك نإف .«اهلوأ اهلضفأ »ثيدحلا يفف

 نأل ؛ هدعب ىعسو فاوطلا اذه يف لمر يعسلا مدقي مل ناك نإو « هيلع يعس الو فاوطلا اذه يف

 اذه دعب نيتعكر يلصيو. يعس هدعب فاوط يف ةرم الإ عرش ام لمرلاو ‹ ةرم الإ عرشي مل يعسلا

 هل لح دقو : لاق . هانيب امل الفن وأ فاوطلا ناك اًضرف نيتعکرب فاوط لك متخ نآل ؛ فاوطلا

 : لاق. ءاسنلا قح يف هلمع رخأ هنأ الإ« فاوطلاب ال للحملا وه ذإ قباسلا قلحلاب نكلو « ءاسنلا

 : ىلاعت هلوق يف هب رومأملا وه ذإ « هيف نكر وهو « جحلا يف ضورفملا وه فاوطلا اذهو

 ةرايزلا فاوطو ‹ ةضافإلا فاوط ىمسيو « (جحلا ۲۸) 4 قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو#

 لضفأ يئ يبنلا ثيدح يف ءاجو يأ :ش ( اهلوأ اهلضفأ ثيدحلا يفف) :م لضفأ رحنلا مايأ لوأ

 اذه لاقي نأ ىلوألاو ‹« تبثي مل ينعي « ادج بيرغ ثيدحلااذهو «اهمايأ لوأ ةيححضتلا

 . عامجإلاب

 يأ :ش ( فاوطلا اذه يف لمري مل « مودقلا فاوط بيقع ةورملاو افصلا نيب ىعس دق ناك نإف ) :م

 :ش ( يعسلا مدقي مل ناك نإو ) :م ةورملاو افصلا نيب يأ :ش ( هيلع يعس الو ) :م ةرايزلا فاوط
 «ةرم الإ عرشي مل يعسلا نأل «هدعب ىعسو فاوطلا اذه يف لمر ) :م مودقلا فاوط بيقع ينعي

 هعضوم جحلا يف بجاولا يعسلا نأ انه لصألاو :ش ( يعس هدعب فاوط يف ةرم الإ عرش ام لمرلاو

 ةنس هنإف ‹ مودقلا فاوط فالخب « بجاولا وه ام هعبتيف « جحلا يف هركذ هنأل « ةرايزلا فاوط

 ميدقت زاج هنأ الإ « اهل اعبت نوكي نأ حصي الف ةنسلا نم ىلعأ هنأل « بجاولا وهام هعبتي الف

 يف لاغتشالا موي رحنلا موي نأل « فيفختلل اًبلط ةصخر مودقلا فاوط بيقع هلعفو يعسلا

 لمرلا يف لصألاو ةيزعلا وه هنأل ةرايزلا فاوط بيقع يعسلا ميدقتب صخرتي مل اذإف « لاعفألا

 . هيف لمر الف هدعب يعس ال فاوط لکو « لمر هیفف يعس هدعب فاوط لک نأ
 فاوط لك متخ نأل ) :م ةرايزلا فاوط دعب يأ :ش ( فاوطلا اذه دعب نيتعكر يلصيو ) :م

 لصيلو » يلب هلوق وهو مودقلا فاوط يف يأ :ش ( هانيب ال الفن وأ فاوطلا ناك اًضرف نيتعكر ب

 يأ لاق خسنلا ضعب يفو :ش ( ءاسنلا هل لح دقو :لاق ) :م «نيتعكر عوبسأ لكل فئاطلا

 للحملا وه ذإ قباسلا قلحلاب نكلو ) :م فارطلا دعب يأ « ءاءدلا هل لح دقو : -هللا همحر-يرودقلا

 رخآ يف هلمع رخآ قلحلا وأ نأشلا نأ الإ يأ :ش ( ءاسنلا قح يف هلمع رخأ هنأ الإ « فاوطلاب ال

 رخأ هنأ الإ مرحم هنإف يعجرلا قالطلاك اذهو « للحتلل حلصي ال فاوطلا نأل « ءاسنلا هلمع

 . ءاضقنالا ىلإ ال قالطلا ىلإ فاضت اهئاضقنا دعب ةقرفلا نإف « ةدعلا ءاضقنا ىلإ هلمع

 :ش ( هيف نكر وهو جحلا يف ضورفملا وه ) :م ةرايزلا فاوط يأ :ش ( فاوطلا اذهو : لاق ) :م

 «:ش (۲۸ةيآلا:جحلا) :م€ قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو # : ىلاعت هلوق يف هب رومأملا وه ذإ ) :م جحلا يف يأ

 :م قارعلا لهأ دنع :ش ( ةرايزلا فاوطو ) :م زاجحلا لهأ دنع :ش ( ةضافإلا فاوط ىمسيو
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 مد همزل اهنع هرخأ نإو « اهب تقوم هنأ انيب امل مايألا هذه نع هريخأت هركيو .رحنلا موي فاوطو

 ىلإ دوعي مث : لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ تايانحلا باب يف هنيبنسو ء-هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع

 اذإف ‹ ىنمب هعضومو « يمرلا هيلع يقب هنألو ؛ انيور امك اهيلإ عجر يب يبنلا نأل ؛ ميقيف ىنم

 ‹ فيخلا دجسم يلت يتلاب أدبيف ثالثلا رامحلا ىمر رحنلا مايأ نم يناثلا مويلا نم سمشلا تلاز

 فقيو ‹ كلذ نم اهيلت يتلا يمري مث ءاهدنع فقيو « ةاصح لك عم ربكي « تايصح عبسب اهيمريف

 اهدنع فقي الو ‹ كلذك ةبقعلا ةرمج يمري مث « اهدنع

 ىمسيو « رحنلا موي فاوط اًضيأ ىمسيو « رحنلا موي اًصضيأ ىمسيو يأ :ش ( رحنلا موي فاوطو)
 (اهب تقؤم هنأ انيب امل) :م رحنلا مايأ نع يأ :ش ( مايألا هذه نع هريخأت هركيو ) :م نكرلا فاوط اًضيأ

 . رحنلا مايأ هتقوو هلوقب هركذ ام وهر « رحنلا مايأب يأ :ش

 مد همزل ) :م رحنلا ماي نع يأ :ش ( اهنع ) :م فاوطلا اذه رخأ نإ يأ :ش ( هرخأ نإو ) :م

 يرودقلا لاق يأ :ش ( لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ تايانجلا باب يف هنيبنسو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 نأل « اهب ميقيف ىنم ىلإ ) :م ةرايزلا فاوط دعب ةكم نم يأ :ش ( دوعي مث ):م - ىلاعت هللا همحر-

 نأ يورو هلوقب اذه لبق هركذام وهو :ش ( انيور امك ) :م ىنم ىلإ يأ :ش ( اهيلإ عجر ةي يبنلا
 داع مث تيبلاب فاط هيي يبنلا نأ يور هلوقك اذه ليق فاطف ةكم ىلإ ضافأ قلح امل يب يبنلا

 :ش ( ىنمب هعضومو يمرلا هيلع يقب) :مجاحلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م ىنمب رهظلا ىلصو ىنم ىلإ

 ءيش الو ءاسأ دقف ةكمب تاب اذإ : انباحصأ لاق « يرودقلا لاق «يخركلا رصتخم حرش يفو

 تاب نإو « نادم هيلعف نيتليل تاب نإو «دم هيلعف ةليل تاب نإ -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو . هيلع

 ئدتبيف ثالثلا رامجلا ىمر رحتلا مايأ نم يناثلا مويلا نم سمشلا تلاز اذإف ) :م . مد هيلعف لايل ثالث

 يف لاق < هيي ميهاربإ دجسم وهو :ش ( فيخلا دجسم يلت ) :م يتلا ةرمحجل اب يآ :ش ( يتلاب

 يفو ‹ فيخلا دجسم يمس هنمو <« ءاملا ليبس نع عفتراو لبجلا ظلغ نم دحيام فيخلا «ناويدلا»

 هثيدح هنمو « هتراجح ناولأ تفلتخا يذلا وأ ٠ ىنم فيخ وحن عفترملا ناكملا نوكسلاب «برغملا»

 . «بصحللا ينعي ةنانك ينب فيخب نولزان نحن : ةي

 دجسم يلت يتلا ةرمجلاب - هلوق « ةنانك ينب فيخو « ىنم فيخ « نافيخ فيحلا : تلق

 ‹ ةرمجلا يمري يأ :ش ( تايصح عبسب اهيمريف ) :م هلوق ليلدب ٠ اهعضوم ةرمجل اب دارملا - فيخلا

 . ىلوألا ةرمجلا دنع يأ :ش ( اهدنع فقيو ةاصح لك عم ربكي ) :م تايصح عبسب اهعضوم يآ

 نم ) :م فيلا دجسم ةرمج يلت يأ :ش ( اهيلت ) :م يتلا ةرمحلا يأ :ش ( يتلا يمري مث ) :م

 ‹ ةيناثلا ةرمجلا دنع يأ :ش ( اهدنع فقيو ) :م ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب ينعي :ش ( كلذ

 :م تايصح يأ :ش ( كلذك ةبقعلا ةرمج يمري مث ) :م فيخلا دجسم يلت يتلا ةرمحجلا يلت يتلا يهو

 . ةبقعلا ةرمج دنع يأ :ش (اهدنع فقيالو )
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 - مالسلاو ةالصلا هيلع -هللا لوسر كسن نم لقن اميف - هنع هللا يضر - رباج یور اذکه

 ‹ هيلع ينشيو < ىلاعت هللا دمحيو « سانلا هيف فقب يذلا ماقملا يف نيترمجملا دنع فقيو . ارسفم

 هيدي عفريو « هتجاحب ىلاعت هللا وعديو يي يبنلا ىلع يلصيو « ربكيو « للهيو

 بصن :ش ( ارسفم ةَ هللا لوسر كسن نم لقن اميف - هنع هللا يضر- رباج یور اذکه ) :م

 يف لوصوملا نم ًالاح نوكي نأ زوجيو - يور - لوعفم هنأ نم -اذكه- هلوق نم لاحلا ىلع
 مث « هب ملعلا لهأ دنع لوصوملا ىلإ عجارلا فذح زوجيو « هلقناميف يأ - لقن ام يف -هلوق

 يف -هللا همحر- رباج نع يور يذلاو « رباج نع بيرغ رباج ىلإ فنصملا هبسن يذلا ثيدحلا
 نبا نع ٠ هننس » يف دوأد وبأ یورو « ريغال رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر هاب هنأ ليوطلا هثيدح

 لوسر ضافأ : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع « هيبأ نع مساقلا نب نمحرلادبع نع قاحسإ

 يمري قيرشتلا ماي يلايل اهب ثكمف ىنم ىلإ عجر مث رهظلا ىلص نيح هموي رخآ نم ةي هللا
 ةيناثلاو ىلوألا دنع فقيو ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب ةرمج لك سمشلا تلاز اذإ ةرمجل ا

 ثيدح :« هرصتخم » يف يرذنملا لاق . اهدنع فقي الو ةئلاثلا يمريو ‹ عرضتيو مايقلا ليطيف

 طرش ىلع حیحص :لاقو « هکردتسم » يف مکاحلاو « هحیحص» يف نابح نبا هاورو « ٩ نسح

 .ملسم
 (سانلا هيف فقي يذلا ماقملا يف ) :م ىطسولاو ىلوألا ةرمجلا يأ :ش ( نيترمحجلا دنع فقيو ) :م

 يلصيو «ربكيو للهيو« هيلع ينثيو« ىلاعت هللا دمحيو ) :م « طيحملا » يف اذك « يداولا ىلعأ وهو :ش

 ریبج نب دیعسو سابع نباو رمع نبا ناکو :ش " ( هتجاحب یلاعت هللا وعدیو « ب يبنلا ىلع
 الو رذنملا نبا لاقو نيترمجلا دنع مايقلا نوبلطي -مهنع هللا يضر- يعخنلاو سواطو دوسألاو

 . امد قيري : لاق هنإف « - هللا همحر- يروثلا دنع ال ةنس هنأل « مايقلا كرت يف هيلع ءيش

 هيبكنم وذح امهعفري ينانيغرملا يفو « نيترمحلا يف فوقولا دنع ينعي :ش ( هيدي عفريو ) :م

 ينثيو ىلاعت هللا دمحيو حبسيو للهيو ربكيو ةاصح لك بيقع هيدي عفري «عيبانيلا» يفو « اًطسب

 هللاو هللا مسب هنيميب اهيمري ةاصح لك دنع لوقي هنإ : ليقو « ماقملا يتأي مث هتجاح لأسيو هيلع

 یورو « اروکشم المعو اروفخم اًبنذو اروربم اًجح هلعجا مهللا : لوقیو هيدي عفري مث ربكأ
 ‹ عرذأ ةسمخ ىمرملا نيبو يمارلا نيب نوكي نأ بجي لاق هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحل ا

 - ينامركلا لاقو « هأزجأ ةرمحلا نم ابيرق ةاصحلا تعقوف ديعب نم اهامر نإ « لمكألا ةنازخ» يفو

 . لبنح نبا لوق وهو هئزجيال -هللا همحر- يعفاشلا دنعو -هللا همحر

 هئزجيو -هللا همحر- يوونلا هركذ ‹ هئزجيال ىمرملا يف تعقوف ءاوهلا يف اهامر ولو

 . سلدم وهو قاحسإ نبا ةنعنع هيفو [۱۹۷۳] دودا وبأ هاور (۱)

 . جرخم وهامک دواد يب دنع هظفل عجارو : قباسلا ةشئاع ثيدح يف دوجوم اذهو (۲)
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 دارملاو «« نيترمجملا دنع » اهتلمج نم ركذو - «نطاوم عبس يف الإ يدبألا عفرت ال » : ب هلوقل

 : لاق ةَ ىبنلا نأل ؛ فقاوملا هذه ىف هئاعد ىف نينمؤملل رفغتسي نأ يغبنيو . ءاعدلاب يديألا عفر

 هنأل ؛ هدعب فقي يمر هدعب يمر لك نأ لصألا مث « « جاحلا هل رفغتسا نمو ‹ جاحلل رفغا مهللا »

 ‹ تهتنا دق ةدابعلا نأل ؛ فقي ال ىمر هدعب سيل ىمر لكو هيف ءاعدلاب ىتأيف ةدابعلا طسو ىف

 ‹ هئزجي ال ىلوألا نود ىمرملا يف ةيناثلا تعقوف ىرخأ تراطو تعقوف ةاصح ىمر نإو « حرطلا

 ةبلص ضرأ وأ رجح ىلع ةاصحلا تعقو نإو ‹ هئزجي أال اهلوصو لبق رئاطاهطقتلا نإو

 - يعفاشلاو دمحأ لاق هبو «هأزجأ ىمرملا يف تعقوو تراطف ناسنإ بوث ىلع وأ تجرحدتف

 وأ سوقلا نع ىمر ولو . يوونلا امهركذ « نيهجولا رهظأ يف هئزجي ال ةيعفاشلا دنعو ‹ هئزجت

 . هئزجي ال لجرلاب

 ةفص باب يف مدقت ثيدحلا اذه :ش ( نطاوم عبس يف الإ يديألا عفرت ال : ةَ هلوقل ) :م

 نكلو «هدعب ءانثتسالا فرح نودب لعفلا تابثإب « راثالا حرش » يف ثيدحلا ظفلو . “ ةالصلا
 ‹ نطاوم ةعبس يفالإ يديألا عفرت ال اولاقو « هدعب ءانثتسالا فرحو لاعفلا يفنب هوركذ ءاهقفلا

 دنع ) :م ةعبسلا ةلمج نم يأ :ش ( اهتلمج نم ركذو ) :م غلبأ وهف ءاهقفلا هاور ام حص نئلو

 عفرت ال- هلوق نم دارملا يأ :ش ( ءاعدلاب يديألا عفر دارملاو ):م ىطسولاو ىلوألا :ش ( نيترمجلا

 . ءاعدلاب يديألا عفر ‹ نطاوم ةعبس ىف الإ يديألا

 لعجيو « دمحم هيلع صن « هيبكنم وذح ءاعدلاب هيدي عفري -هللا همحر- يكاكلا لاقو

 ‹ عامجإ نيماقملا يف ءاعدلا يف ديلا عفر رذنملا نبا لاقو « حاتتفالا فالخب ءامسلا ىلإ هيفك نوطب

 . نيماقملا يف يب هيلع هؤاعد تبث دقو « ىلوأ ةنسلا عابتاو « كلام ريغ كلذ ركنأ ادحأ ملعن الو

 جاحلل رفغا مهللا : لاق لي يبنلا نأل ٠ فقاوملا هذه يف هئاعد يف نينمؤملل رفغتسي نأ يغبنيو ) :م

 نع روصنم نع كيرش نع « كردتسملا » يف مكاحلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( جاحلا هل رفغتسا نمو

 « (جاحلا هل رفغتسا نملو جاحلل رفغا مهللا» ب هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع مزاح يبأ

 . ءاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو

 :ش (هيف ءاعدلاب يتأيف ةدابعلا طسو يف هنأل « هدعب فقي يمر هدعب يمر لك نأ لصألا مث ) :م

 دعب فقي ال اذهلو « تهتنا دق ةدابعلا نأل ٠ فقي ال يمر هدعب سيل يمر لكو ) :م ةنيكسلاو راقولل

 فيعض وهو كيرش هيفو مزاح يبا نع روصنم نع كيرش نع )١/ ٤٤١( مكاحلا هجرخأ : فعيض (۲)

 . ظفحلا ئيس



 ثالثلا رامجلا ىمر دغلا نم ناك اذإو : لاق . اًتضيأ رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمج دعب فقي ال اذهلو

 رامجلا ىمر ميقي نأ دارأ نإو ءرفن ةكم ىلإ رفنلا لجعتي نأ دارأ نإو« كلذك . سمشلا لاوز دعب

 هيلع مثإ الف نيموي يف لجعت نمف :  ىلاعت هلوقل ؛ سمشلا لاوز دعب عبارلا مويلا يف ثالثلا

 ربص ةَ يبنلا نأ يور امل ميقي نأ لضفألاو « (ةرقبلا ۲٠۳ )4 ىقتا نمل هيلع مثإ الف رخأت نمو

 . قبت مل ةدابعلا نأل :ش ( اًضيأ رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمج

 . ةالصلا يف امك ةدابعلا دعب ءاعدلا نأ لصألا : تلق نإف

 مدعل ةالصلا قح يف ترخأ انإو « ةدابعلا يف هنرتقم ءاعدلا نوكي نأ لصألا لب : تلق

 . اهيف ملكتلا

 دعب ناك اذإو : -هللا همحر- يرودقلا يأ لاق خسنلا رثكأ يفو :ش ( دغلا نم ناك نإف ) :م

 دعب ثالثلا رامحلا ىمر ) :م ةجحلا يذ نم رشع يناثلا مويلا ينعأ « رحنلا مايأ نم ثلاثلا وهو دغلا

 دجسم يلت يتلا ةرمجل اب ءىدتبي رشع يداحلا مويلا يف ىمر امك يأ :ش ( كلذك سمشلا لاوز

 يمري مث هيدي عفريو هتجاحل وعديو نيترمجملا دنع فقيو ىطسولا ةرمحجلا يمري مث اهيمريف فيخلا
 . هيدي عفري الو اهدنع فقي الو ةبقعلا ةرمج

 نأ دارأ نإو ) :م ةكم ىلإ رفن ةكم ىلإ ىنم نم عوجرلا يأ :ش ( رفنلا لجعتي نأ دارأ نإو ) :م

 «ةجحلا يذ نم رشع ثلاثلا وهو :ش ( عبارلا مويلا يف ثالشلا رامحلا ىمر ) :م ىنمب يأ :ش ( ميقي

 لجعت نمف ™ :ىلاعت هلوقل سمشلا لاوز دعب ) :م رحنلا موي نم عبارلاو « قيرشتلا مايأ نم ثلاثلاو

 (۴٠٠ةيآلا:ةرقبلا € ىقتا نمل هيلع مثإ الف رخأت نمو « هيلع مثإ الف نيموي يف

 رامجملا ىمر امدعب رفن نم ةجحلا يذ نم رشع يناثلاو رشع يداحلا نيمويلا نم دارملا :ش
 مويلا يف يناثلا رفنلاو ‹ لوألا رفنلا وهو هيلع مثإ الف قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا يف ثالثلا

 ريخم هنأو ليجعتلا يف الو « ليجأتلا يف هيلع مثإ ال هنأ لصاحلاو « قيرشتلا مايأ رخآ وهو ثلاثلا

 نيب رييختلا زوجي هنأل « لضفأ ريخأتلا ناك نإو « ريخأتلاو ليجعتلا نيب رييختلا زوجيو « امهيف

 ` . لضفأ موصلا ناك نإو « راطفإلاو موصلا نيب رفاسملا ريخ امك لضفألاو لضافلا

  اًمثإ ليجعتلا لعج نم مهنم « نيقيرف اوناك ةيلهاجلا لهأ نإ: ليق :يرشخمزلا لاقو

 ء ايدعتمو اعواطم يتأي لجعتيو « امهنع مثالا يفني نآرقلا دروف اًَمثإ ريخأتلا لعج نم مهنمو

 هب يقتي يذلا جاحلل اهيف مثأملا يفنو ريخأتلا كلذ يأ ( ىقتا نمل # هلوق هل لدي ىلوأ لوألاو

 . ىلاعت هللا يصاعم

 يف ثالثلا رامحجلا ىمر ىتح ربص ةي يبنلا نأ يور امل ) :م ین يآ :ش ( ميقي ن لضفألاو ) :م

1-b 



 اذإف « عبارلا مويلا نم رجفلا علطي مل ام رفني نأ هلو . عبارلا مويلا يف ثالثلا رامجملا ىمر ىتح

 همحر - يعفاشلا فالخ هيفو ‹ يمرلا تقو لوخدل رفنب نأ هل نكي مل عبارلا مويلا نم رجفلا علط
 زاج رجفلا عولط دعبو « لاوزلا لبق - عبارلا مويلا ينعي - مويلا اذه يف يمرلا مدق نإو . - هللا
 اغنإو « مايألا رئاسب ارابتعا زوجي ال : الاقو « ناسحتسا وهو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 يضر - سابع نبا نع يورم هبهذمو « اهب قحتلا صخرتي مل اذإف « رفنلا ةصخر يف توافتلا

 . بيرق نع هانركذ دقو « قاحسإ نيا نع دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( عبارلا مويلا

 علط اذإف ) :م قيرشتلا مايأ رخآ وهو :ش ( عبارلا مويلا نم رجفلا علطي مل ام رفني نأ هلو ) :م
 فالخ هيفو ) :م يمري ىتح رفني الف :ش ( يمرلا تقو لوخدل رفني نأ هل نكي مل عبارلا مويلا نم رجفلا

 رامجلا يمري يتح رشع يناثلا مويلا نم سمشلا تبرغ اذإ رفنلا هل زوجي ال هدنع نإف :ش ( يعفاشلا
 همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو -هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو « عبارلا مويلا يف ثالثلا
 ىتح دغلا ىلإ مقيلف يناثلا مويلا يف ءاسملا كردأ نم : لاق هنأ -هنع هللا يضر- رمع ىور امل -هللا

 مويلاب ةقحلم عبارلا موي ةليل نأل « عبارلا مويلا يمرل تقوب سيل ليللا :انلق « سانلا عم رفني
 فالخب زوجي ةليللا هذه يف ىمرو « كلاثلا مويلا يمر كرت ول هنأ ليلدب ٠ يمرلا قح يف ثلاثلا

 هللا يضر- رمع نع يور امو « كلذ دعب هراج يقتي الف يمرلا تقو هنإف « رجفلا عولط دعب ام
 . ةيلضفألا ىلع لمحي تبث ولو « روهشم ريغ -هنع

 يبأ دنع زاج رجفلا عولط دعبو لاوزلا لبق -عبارلا مويلا ينعي -موبلا اذه يف يمرلا مدق نإو ) :م
 - دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( زوجيال :الاقو « ناسحتسا وهو « - هللا همحر- ةفينح

 موي « نيمويلا مايألا رئاسب دارأو « اهيلع اًسايق ينعي :ش ( مابألا رئاسب ارابتعا ) :م -هللا مهمحر
 لاوزلا لبق مويلا كلذ يف ةبقعلا ةرمج يمر نإف « رحنلا مايأ نم لوألا مويلا نود ثلاثلاو يناثلا

 « مايألا رئاسب يأ :ش ( اهب قحتلا صخرتي مل نإف « رفنلا ةصخر يف توافتلا امنإو ) :م عامج إلاب زئاج
 دروم ىلع رصتقيف « سايقب الإ فرعي ال ةدابع يمرلا نوكو « لاوزلا دعب هيف ىمر هب هنألو
 ٠ . صنلا

 هللا يضر- سابع نبا نع يورم ) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ بهذم يأ :ش ( هبهذمو ) :م

 حاتفنالاو « ديصلاو يمرلا لح دقف رحنلا موي نم راهنلا حتفنا اذإ هنع يقهيبلا هاور :ش ( -هنع
 ىلع امهسايقو « ةيآلا مكحب رفنلا زاوج ةلالدب لضفألا ىلع لومحم هيب يبنلا لعفو « عافترالا

 ىلع اًضيأ يدقتلا زاجف ءًالصأ امهيف يمرلا كرت زوجي ال هنأل فيعض ثلاثلاو يناثلا مويلا
 .لاوزلا



 هزاوج قح يف رهظي نألف ؛ كرتلا قح يف مويلا اذه يف فيفختلا رثأ رهظ امل هنألو ؛ - امهنع هللا

 دعب الإ امهيف يمرلا زوجي ال ثيح « يناثلاو « لوألا مويلا فالخب « ىلوأ اهلك تاقوألا يف

 موي امأف . يورملا لصألا ىلع يقبف امهيف هكرت زوجي ال هنأل ؛ ةياورلا نم روهشملا يف لاوزلا

 ال ‹ ليللا فصن دعب هلوأ: يعفاشلا لاقو . رجفلا عولط تقو نم هيف يمرلا تقو لوأف رحنلا

 . ًاليل اومري نأ ءاعرلل صخر ةي يبنلا نأ يور

 نالف ‹ كرتلا قح يف ) :م عبارلا مويلا ينعي :ش ( مويلا اذه يف فيفختلا رثأ رهظ امل هنالو ) :م

 امهيف يمرلا زوجي ال ثيح « يناثلاو« لوألا مويلا فالخب « ىلوأ اهلك تاقوألا يف هزاوج قح يف رهظي

 «ىقتنملا» يف مكاحلا هركذ امع ازارتحا « روهشم اب ديق امنإ :ش ( ةياورلا نم روهشملا يف لاوزلا دعب الإ

 ‹ لاوزلا دعب ثلاثلاو يناثلا مويلا يف يمري نأ لضفألا : لوقي -هللا همحر- ةفينح وبأ ناك : لاق

 . زاج هلبق ىمر نإف « رحنلا مايأ نم ثلاثلاو يناثلا مويلا يف ينعي

 لصألا ىلع يقبف ) :م نيمويلا يف يمرلا كرت زوجي ال يأ :ش ( امهيف هكرت زوجي ال هنأل ) :م

 لاوزلا دعب الإ زجي مل ينعي « يورملا لصألا ىلع نيمويلا يف يمرلا مكح ىقب يأ :ش ( يورا
 امع يورملا مكح ريختي ال نأ يورملا لصألاب دارأ وأ « اذه لبق رباج نع يور ام يورملاب دارأو

 صضعب يف ىمرو رحنلا موي لاوزلا لبق ةبقعلا ةرمج ىمر ةي هنأ وه رباج نع يور يذلاو « ناک

 . لاوزلا دعب مايألا

 همحر- :ش (يعفاشلا لاقو . رجفلا عولط تقو نم هيف يمرلا تقو لوأف رحنلا موي امأف ) :م

 صخر ةي يبتلا نأ يور امل ) :م ءاطع لوق وهو دمحأ لاق هبو :ش ( ليللا فصن دعب هلوأ ) :م-هللا

 سابع نبا ثيدح نم «همجعم» يف -هللا همحر- يناربطلا هاور اذه :ش ( اليل اومري نأ ءاعرلل

 همحر- ينطقرادلا ىورو « "اليل اومري نأ ءاعرلل صخر ةي يبنلا نأ - امهنع هللا يضر-

 يأو ًاليل اومري نأ ءاعرلل صحر ةي هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع -هللا

 . "راهنلا نم اوءاشيةعاس

 ملسم قيرط نم -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع «هدنسم» يف -هللا همحر- رازبلا ىورو

 اي هللا لوسر نأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع يجنزلا دلاخ نبا

 نب هللا دبع نب قاحسإ هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور : ۲٠١( /۳) عمجملا يف يمشيهلا لاق: فيعض )١(

 . كورتم وهو ةورف يبآ
 انثدح ديزي نب ميهاربإ انث راكب نب ركب نع (۲۷۹)ص « حح ا» يف ينطقرادلا هاور :ًادج فعيض (۲)

 نب ميهاربإو : ناطقلا نبا لاق . اعوفرم . . .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع لوحألا ناميلس

 ‹ وه هنأ رهظي يذلاو . وه نم ردي الف هریغ ناک ناو فیعض وهف يزوخلا وه ناک نإ اذه ديزي

 . يوقلاب سیل : نیعم هيف لاق راکب نب رکبو



 «سمشلا علطت ىتح» ىوريو «٠ نيحبصم الإ ةبقعلا ةرمج اومرت ال » : ب هلوق انلو

 . ليللاب اومري نأ لبإلا ءاعرل صخر

 هفعض -هللا همحر- يعفاشلا خيش يجنزلا دلاخ نب ملسم :-هللا همحر- ناطقلا نبا لاقو

 عمج دملابو ءارلا رسكب ءاعرلاو « ثيدحلا ركنم : متاح وبأو يراخبلا لاقو « نورخآ هقثوو موق
 . ضاق عمج ةاضقك مضلاب ةاعر ىلع عمجي دقو « منغلا عار

 ىتح ىوريو ‹ نيحبصم الإ ةبقعلا ةرمج اومرت ال ) :م :ي يبنلا لوق يأ :ش( ي هلوق انلو ) :م
 نبا انثدح « راثآلا حرش » يف -هللا همحر- يواحطلا اهاور ىلوألا ةياورلا :ش ( سمشلا علطت

 سابع نبا نع بيرك انربخأ ةبقع نب ىسوم ينثدح نا.هيلس نب ليضف انث يمدقملا انث دواد يبأ
 داوسب رجفلا لوأ عم اوضيفي نأ عمج ةحيبص هلقن هءاسن رمأي ناك ةي يبنلا نأ -هنع هللا يضر-

 هللا يضر- سابع نبا نع ءاطع نع ةعبرألا اهاور ةيناثلا ةياورلاو . نيحبصم الإ ةرمجل ا اومري الو
 علطت ىتح ةرمجلا اومري ال نأ مهرمأيو سلغب هلهأ ةفعض مدقي ءَ هللا لوسر ناك لاق - امهنع
 . “” سمشلا

 . نيثيدحلا نم ليلدلا هجو ام : تلق نإف

 ء -هللا همحر- يواحطلا ةياورب تقولا لوأ تبث لوقيف رجفلا دعب دجوي حابصإإلا : تلق

 . امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدحب لضفألا تقوو

 هاور امو « انل امهالك ناشيدحلاف « ثيدحلا بتك يف عضوملا اذه يف علطا ام هنأك : تلق

 . ةثلاثلاو ةيناثلا ةليللا ىلع لمحي يعفاشلا

 نع ةورع نب ماشه ثيدح نم -هللا همحر- دواد وبأ هاور اجب اًصضيأ مصخلا جتحا : تلق نإف

 تمرف رحنلا ةليل ةملس مأ ةي هللا لوسر لسرأ تلاق اهنأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع هيبأ
 ينعي ةي هللا لوسر نوكي يذلا مويلا كلذ ناكو « تضافف تضم مث « رجفلا لبق ةرمجلا

 همحر- ءاطع انربخأ : لاق جيرج نبا ثيدح نم اًضيأ -هللا همحر- دواد وبا یورو « اهدنع

 انك اغنإ : لاق ةليل يف ةرمجل ا انيمر انإ : تلق « ةرمجلا تمر اهنأ ءامسأ نع ربخم ينربخأ لاق -هللا

 . دي هللا لوسر دهع ىلع اذه عتصن

 نيب نألو ءًاليل يمرت نأ اهرمأ هنأ ةي هنأ اهيف سيلو قرط نم يورم ةملس مأ ثيدح : تلق

 ثيدح امأو . ةكمب حبصلا تلص مث ليللا لوأ تمر نوكت نأ زوجيف نيليم ةبقعلا ةرمج نيبو ةكم
 ءامسأ نع ربخم ينربخأ : لاق ءاطع نع جيرج نبأ نع هتياورب عطقنمف - اهنع هللا يضر- ءامسأ

 . ۲٠۰( /۳) رازبلا هاور (۱)

 . ًأطخلا ريثك فيعض وهو يريمنلا ناميلس نب ليضف هيف : تلق (۳)

۲0۹ 



 ةليل نألو ؛ ةثلاثلاو ‹ ةيناثلا ةليللا يور ام ليوأتو «ءيناثلاب ةيلضفألاو « لوألاب تقولا لصأ تبثيف

 دتمي :ةفينح يبأ دنع مث « ةرورض هدعب هتقو نوكيف « هيلع بترتي يمرلاو « فوقولا تقو رحنلا

 اتَقو مويلا لعج « يمرلا مويلا اذه يف انكسن لوأ نإ » : ةي هلوقل سمشلا بورغ ىلإ تقولا اذه

 ةجحلاو لاوزلا تقو ىلإ دتمي هنآ - هللا همحر - فسوي يبأ نعو . سمشلا بورغب هباهذو ءهل

 . هركي ملف كلذب ملع ةئ هللا لوسر نأ ركذي مل هنإ مث « لوهجم عطقنم وهف
 وهو « لوألا ثيدحلاب ةرمجملا يمر تقو لصأ تبثي يأ :ش ( لوألاب تقولا لصأ تبثيف ) :م

 ةيلضفألا تبشتو يأ :ش ( يناثلاب ةيلضفألاو ) :م «نيحبصم الإ ةبقعلا ةرمج اومرت ال :٠ ب هلوق

 ام ليوأتو ) :م .« سمشلا علطت ىتح ةبقعلا ةرمج اومرت ال: اک هلوق وهو « يناثلا ثيدحلاب

 نع باوج اذه :ش ( ةثلاشلاو ةيناشلا ةليللا ) :م -هللا همحر- يعفاشلا ىور ام يأ :ش ( یور

 هنأ وهو « اليل اومري نأ ءاعرلل صخر ةي هنأ وهو ٠ -هللا همحر- ىعفاشلا هاور يذلا ثيدحلا

 لوقنف « ديعلا ةليل هنم دارملا نأ انملس نئلو « نيثيدحلا نيب اًقيفوت ةثلاثلاو ةبناثلا ةليللا ىلع لومحم
 تباث يمرلا نأل « امهو دعي الف « ءافعضلاو ءاعرلل ةصخر هنم تبث هنأل « انيلع مصخلل ةجح ال

 . سايقلا فالخب

 يأ :ش (هيلع بترتي يمرلاو ) :م ةفلدزملا فوقو ينعي :ش ( فوقولا تقو رحنلا ةليل نألو ) :م

 يمرلا نوكو« فوقولا دعب يمرلا تقو نوكيف يأ:ش ( ةرورض هدعب هتقو نوكيف) :م فوقولا ىلع

 . عامجإلا قرخ ىلإ يدؤي ليللا نم فصنلا دعب هتقو نأب لوقلاو « عامجإلاب فوقولا ىلع اًبترم

 تقو هدنع يأ :ش ( سمشلا بورغ ىلإ تقولا اذه دتمي -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مث ) :م

 اذك « هنع نسحلا كلذ ىور « سمشلا بورغ ىلإ سمشلا عولط تقو نم ةبقعلا ةرمج يمر

 اذه يف انكسن لوأ نإ ) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( يب هلوقل ) :م -هللا همحر- يرودقلا هركذ

 :م كانه هيف مالكلا ىضمو -رصقي وأ قلحي مث- هلوق دنع مدقت دق ثيدحلااذه :ش ( يمرلا مويلا

 لك يف زاجف « افرظ هلعج ينعي « يمرلل اتقو مويلا اب يبنلا لعج يأ :ش ( هل انتو مويلا لعج)

 نأل :ش ( سمشلا بورغب) :م مويلا باهذ يأ«هباهذو ) :م سمشلا بورغ ىلإ هئازجأ نم ءزج

 . سمشلا بورغ ىلإ قداصلا رجفلا عولط نم مويلا

 تقو نأ -هللا همحر- فسوي يبأ نع يور يآ :ش ( هنأ -هللا همحر- فسوي ېب نعو ) :م

 عرشلاو « عراشلا تيقوتب فرعي تقولا نأل « ءاضق هدعب امو :ش ( لاوزلا تقو ىلإ دتمب ) :م يمرلا

 -هللا همحر- دمحم لصأو «حاضيإلا» يفو « هل اتقو هدعب ام نوکی الف < لاوزلا لبق يمرلاب درو

 -هللا همحر- ةفينح يبأ لصأك يمرلا تقو يف

 : ةي هلوق وهو :ش ( انيور ام ) :م -هللا همحر- فسوي يبأ ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو ) :م

 رجفلا عولط دعب ام نأ لصاحلا «مالسإلا خيش طوسبم» يفو « «يمرلا مويلا اذه انكسن لوأ نإ»

۰ 



 ؛ هامر دغلا ىلإ رخأ نإو . ءاعرلا ثيدحل « هيلع ءيش الو هامر ليللا ىلإ هرخأ نإو . انيور ام هيلع

 وه امك « هتقو نع هريخأتل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مد هيلعو « يمرلا سنج تقو هنأل
 هيمري نأ لضفألاف يمر هدعب يمر لكو . يمرلا لعف لوصحل هأزجأ بكار اهامر نإف : لاق . هبهذم

 نويل اًيشام يمريف هانركذ ام ىلع ءاعدو « فوقو هدعب لوألا نأل ؛ اًبكار هيمريف الإو « اًيشام
 ىنمب تيبي ال نأ هركيو .- هللا همحر - فسوي يبأ نع يورم لضفألا نايبو « عرضتلا ىلإ برقأ

 اهب تاب اب يبنلا نأل ؛ يمرلا يلايل

 ‹ نونسم تقو لاوزلا ىلإ هدعب امو « ةءاسإلا عم زاوجلا تقو سمشلا عولط ىلإ رحنلا موي نم
 . ةءاسإلا عم زاوجلا تقو ليللاو « ةءاسإ ريغ نم زاوجلا تقو بورغلا ىلإ هدعب امو

 يف يأ :ش ( هامر ) :م ليللا ىلإ ةبقعلا ةرمج يمر رخأ نإو يأ :ش ( ليللا ىلإ هرخأ نإو ) :م
 نإو ) :م اليل اومري نأ لبإلا ءاعرل صخر ةي هنأل :ش ( ءاعرلا ثيدحل هيلع ءيش الو ) :م ليللا
 رحنلا موي دغ نأل يأ :ش ( هنأل؛ هامر ) :م رحنلا موي دغ ىلإ يمرلا رخأ نإو يأ :ش ( دغلا ىلإ هرخأ
 نع) :م يمرلا هريخأتل يأ :ش ( هريخأتل -هللا همحر- ةفينح ييأ دنع مد هيلعو « يمرلا سنج تقو) :م
 .هدنع مدلا بجوي هيتقو نم كسنلا بجوي هتقو نع كشلا ريخأت نأ وه :ش ( هبهذم وه امك هتقو

 (يمرلا لعف لوصحل هأزجأ بكار ) :م هنوك لاح رامجلا ىمر نإف يأ :ش ( اهامر نإو : لاق ) :م
 لوصحل اًيشامو اًبكار يمرلا زوجي -هللا همحر- ةفينح وبأ لاق «طيحملاو » “ طوسبملا » يفو :ش
 نم هدعب اميفو لضفأ رحنلا موي ىمر اذإ -هللا همحر- فسوي يبأ نع لزاونلا لمح يفو « يمرلا
 موي يمري نأ بحتسملا : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو « ةي هلعف نم يوراذك هنأل الجار مايألا

 حيحصلاو « «ءالمإلا» يف هركذ اذك « اًبكار امهيف ىمر هيب هنأل « ابكار قيرشتلا مايأ رخآو رحنلا
 نأل -هللا همحر- فسوي يبأ نع يور امك « اهلك قيرشتلا مايأ نم اًبكار لوألا ريغ يمري ال نأ

 . اًيشام رحنلا موي دعب تارمجلا يتأي ةي هنأ ىور - امهنع هللا يضر- رمع نبا
 يمرک يمر هدعب نکي مل نِٳو يأ :ش ( الإو اًيشام هیمری نأ لضفألاف يمر هدعب يمر لکو ) :م

 هدعب ) :م لوألا يمرلا يأ :ش ( لوألا نأل اًبكار ) :م هنوك لاح :ش ( هيمريف ) :م ةبقعلا ةرمج

 يف هنأل «هدعب فقي يمر هدعب يمر ناك نإ لصألا مث هلوق دنع :ش ( هانركذ ام ىلع ءاعدو فوقو

 . ةنكسملا راهظإو :ش ( عرضتلا ىلإ برق نوكيل اًيشام يمريف ) :م هيف ءاعدلاب يتأيف ةدابعلا طسو

 يورم يمرلا يف لضفألا نايب يأ :ش ( -هللا همحر- فسوي يبأ نع يورم لضفألا نايبو ) :م

 يمري نأ لضفألاف « يمر هدعب يمر لك نأ وهو « اًبكار وأ اًيشام -هللا همحر- فسوي يبآ نع

 . اًبكار يمري نأ لضفألاف « ةبقعلا ةرمجك يمر هدعب سيل يمر لكو < شام

 نع ىضم اميف انركذو :ش ( اهب تاب ةي يبنلا نأل « يمرلا يلايل ىنمب تيسبي ال نأ هركيو ) :م
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 همزلي ال ادمعتم اهريغ يف تاب ولو . اهب ماقملا كرت ىلع بدؤي ناك - هنع هللا يضر - رمعو

 نكي ملف « همايأ يف يمرلا هيلع لهسيل بجو هنأل ؛ - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ « اندنع ءيش

 ىتح ميقيو ‹ ةكم ىلإ هلقث لسجرلا مدقي نأ هركيو : لاق . رباحلا بجوي ال هكرتف جحلا لاعفآ نم

 ‹ هبلق لغش بجوي هنألو ؛ هيلع بدیو « هنم عن ناک - هنع هللا يضر - رمع نأ يور امل يمري
 اک هللا لوسر هب لزن دق عضوم مسا وهو «حطبألا وهو بصح اب لزن ةكم ىلإ رفن اذإو

 بدؤي ناك -هنع هللا يضر- رمعو ) :م . "سمشلا تلاز اذإ ةرمحجلا يمري قيرشتلا يلايل اهب ثكمف
 نبا انثدح « هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا ىور معن « بيرغاذهو « ىنمب يأ :ش ( اهب ماقملا كرت ىلع

 نم تيبي نأ ىهني ناک -هنع هللا يضر-رمع نأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ريم

 . ىنمب اولخدي نأ مهرمأي ناكو ةبقعلا ءارو

 :ش ( اندنع ءيش همزلب ال ادمعتم ) :م هنوک لاح ینم ريغ يف يآ :ش ( اهریغ يف تاب ولو ) :م

 هنأ امهدحأ : نالوق ینمب تیبملاب هدنع ناف :ش ( - هللا همحر - يعفاشلل اًفالخ ) :م هرکی ناک نإو

 كسن هنأل ؛ ةياور يف - هللا امهمحر - دمحأو « كلام لاق هبو « مدلا اهكرتب بجو ىتح بجي

 -يعفاشلا باحصأ ضعب نعو « ةياور يف - هللا همحر - دمحأ لاق هبو « بحتسم هنأ يناثلاو

 لايل ثالث كرت ولو « نادم هيلعف نيتليل كرت ولو « دم هيلعف ةليل ةتوتيبلا كرت ول - هللا همحر

 ملف « همايأ يف يمرلا هيلع لهسيل بجو ) :م تيبملا نأل يآ « انباحصأل ليلعت :ش (هنأل ) :م مد هيلعف

 . ديعلا ةليل ىنجب ةتوتيبلاك :ش ( رباجلا بجوي ال هكر تف « جحل ا لاعفأ نم نكي

 رفاسملا عاتم وهو « فاقلا حتفو ةثلثملا ءاثلا حتفب :ش ( هلق لجرلا مدسقي نأ هركيو : لاق ) :م

 ناک - هنع هللا يضر - رمع نأ يور امل يمري ىتح ميقيو ‹ ةكم ىلإ ) :م «ناويدلا» يف اذك « همشحو

 ‹« سيردإ نبا انثدح : ؟هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو « بيرغاذه :ش ( هيلع بدؤيو هنم عنمي
 هرفن ةليل ىنم نم هلقث مدق نم : - هنع هللا يضر - رمع لاق : لاق « ةرامع نع « شمعألا نع

 هنأل كلذو لاغتشالا نم :ش (هبلق لغش بجوي ) :م لقثلا مدقت نألو يأ :ش (هنألو ) :م هل جح الف

 . ةهج نم رومأ هبلق يف هل لصحي همدق اذإ
 مسا نزو ىلع :ش ( بصحعملاب لزن ةكم ىلإ ) :م اهجوتم بهذ اذإو يأ :ش ( رفن اذإو ) :م

 ( حطبألا وهو ) :م ةكمو ىنم نيب ىصح يذ عضوم مسأ وهو « حطبألا وهو بيصحتلا نم لوعفملا

 هللا لوسر هب لزن دق عضوم مسا ) :م بصحعملا يأ :ش (وهو ) :م حطبألا هل لاقي يذلا وهو يأ :ش

 « رسصعلاو « رهظلا ىلص ةي يبنلا نأ سنأ نع ةداتق ناور ام اهنم : ثيداحأ هيف :ش ( يب

 .  فاطف تيبلا ىلإ بكر مث « بصحلمل اب ةدقر دقرو « ءاشعلاو «برخملاو

 . “عادولا فاوط باب» يف يراخبلا هاور (۲) . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 : هياحصأل لاق هب هنأ يور ام ىلع ةنس هب لوزنلا نوكي ىتح حصألا وهو « ادصق هلوزن ناكو

 « مهك رش ىلع هيف نوك رشملا مساقت ثيح ةنانك ينب فيخ دنع ادغ نولزان انإ»

 « ركب ابأو ةي يبنلا نأ - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان نع ملسم هجرخأ ام اهنمو
 . حطبألاب نولزتي اونا - امهنع هللا يضر - رمعو

 ءال هللا لوسر ينرمأي مل : لاق ال هللا لوسر یلوم عفار يب نع اًضيأ ملسم هاور ام اهنمو

 يضر - ركب وبأ لاق «لزنم يف ةبق تبرضف تثج نكلو « ىنم نم جرخ نيح نم حطبألاب لزنآ نأ
 . ةي يبنلا لقث ىلع ناكو - هنع هللا

 ىتح حصألا وهو ) :م ادصق بصحللاب الب يبنلا لوزن ناكو يأ :ش ( ادصق هلوزن ناكو ) :م

 بصحملاب لوزنلا نأ انباحصأ ضعب هلاق امع ازارتحا حصألا وهو : هلوق :ش ( ةنس هب لوزنلا نوكي
 سيل : لاق ‹« سابع نبا نع <« ءاطع نع « يراخبلا ىور اب كلذ ىلعاوجتحاو « ةنسب سيل

 : - هللا همحر - يعفاشلا لاق اذه نعو « يي هللا لوسر هلزن لزنم وه الإ ٠ ءيشب بيصحتلا

 هيلع هنأل ؛ ةنس هنأ نورخآو فنصملا بهذو « كلام لاق هبو « ةنسب سيلو « بحتسم بيصحتلا
 ةناهإو رصنلاو « حتفلا نم هب ىلاعت هللا عنص فيطل نوكرشملا هآر « ادصق هب لزن مالسلاو ةالصلا
 . ضورفم كسنب سيل ءيشب بيصحتلا سيل ىنعمو « فاوطلا يف لمرلاك ةنس ناكف « مهل

 ادغ نولزان انإ * : هباحصأل لاق ) :م اب يبنلا يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هنآ يور ام ىلع ) :م
 نع ةعامحلا هج رخأ ثيدحلا اذه :ش ( مهك رش ىلع هيف نوك ر شملا مساقت ثيح « ةنانك ينب فيخ دنع
 نيأ هللا لوسر اي : تلق : لاق ديز نب ةماسأ نع - امهنع هللا يضر - نافع نب نامثع نب ورمع

 ثيح ةنانك فيخب نولزان نحن » : لاق « الزنم ليقع انل كرت له » : لاق « هجح ىف يأ ادغ لزنن
 « مهوح کاني ال نأ مشاه ينب , يلع اًشيرق تفلاخ ةنانك ينب نأ كلذو « رفكلا ىلع شيرق تمساق

 . مهوعیابي الو ‹ مهودوي الو

 : لاق - امهنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع اًضيأ ملسمو « يراخبلا هجرخأو

 ىلع اومساقت ثيح « ةنانك ينب فيخب اًدغ نولزان نحن ]» : ىنمب نحنو ةي هللا لوسر انل لاق
 الو ‹ مهوحكاني ال نأ بلطملا ينبو « مشاه ينب ىلع تفلاحت ةنانك ينبو اشيرق نأ كلذو « رفكلا

 ثيدحلا يزارتألا ركذ دقو « بصحملا كلذب ينعي هيي [هللا لوسر مهيلإ اوملسي ىتح مهوعيابي
 هجرخأو : لاق مث « هركذف ديز نب ةماسأ ىلإ هدانسإب ؛ننسلا » بحاص ىور دقو : لاقف < ًالوأ

 ‹« يراخبلا جيرخت ىلع ألوأ علطا ام ناكف « ةجام نباو ٠ يئاسنلاو « ملسمو « يراخبلا

 . ثيدحلا يف دي هل نم ةقيرط اذه سيلو هكردتسا مث «ملسمو

 « نافيخ فيخلا راركت الب «ننسلا »يف انركذ امك ةنانك ينب فيخ» : هلوق : اًضيأ لاقو
 ‹« نافيحخ فيحلا نأل ؛ نايب فطع يناشلا فيخلا نوكي « ؟ننسلا» بحاص هركذ ام ىلعو
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 فيطل نيكرشملل ةءارإ هب لزن هن انفرعف « مشاه ينب نارجه ىلع مهك رش ىلع مهدهع ىلإ ريشي

 همس تیلاب فاطو «ةکم لخد مث: لاق ناول یف لمرلاک هس راف هپ ولات هلا تس

 ؛ تيبلاب دهعلا رخآ فاوطو « عادولا فاوط ىمسيو ‹ ردصلا فاوط اذهو ءاهيف لمري ال طاوشأ

 - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ «اندنع بجاو وهو « هنع هب ردصيو تيبلا عدوي هنأل

 وهو « ةنانك ينب فيخ يناثلاو « روهشم وهو « دجسملا هيف يذلا وهو « ىنم فيخ :امهدحأ

 . مشاه ينب ىلع عضوملا كلذ يف شيرق عم اوفلاحت مهنأل ةنانك ينب فيخ يمسو « بصحللا

 ىلعو «مهكرش عم يأ مهكرش ىلع : هلوق « فلاحتو « دهاعت يأ « مساقت ثيح : هلوق

 . هنس رغص عم يأ « هنس رخص ىلع رعشلا لوقي نالف : لاقي امك «عم ىنعمب

 (مشاه ينب نارجه ىلع ) ۾ تانك ينب دهع ىلإ الب يبنلا ريشي يآ :ش ( مهدهع ىلإ ریشیو ) :م

 (هب لزن) :م ب يبنلا يأ :ش (هنأ اتفرعف ) :م نينس عبس داو يف مشاه ينب ڊ اوسبح مهنا يور :ش

 نيكرشملل ) :م ةءارإ ىري ىرأ نم ردصم وهو ءةءارإلا لجأل يأ :ش ( ةءارإ ) :م بصحمل اب يأ :ش

 لوزنلا يأ :ش ( راصف ) :م مهيلع هرصنو « ةكم هل حتف ثيح :ش ( هب -ىلاعت هللا عنص -فيطل

 . نيكرشملا هب ظيغيل ةوقلاو دحلا راهظإل ناك ثيح :ش ( فاوطلا يف لمرلاك ةنس ) :م بصحللاب

 لخد مث - هللا همحر - يرودقلا يأ « لاق خسنلا رشكأ يفو :ش ( ةكم لخد مث : لاق ) :م

 ةعبسلا يف يأ :ش (اهيف لمري ال طاوشأ ةعبس تيبلاب فاطف ) :م بصحللاب هلوزن دعب ةكم جاحلا

 وهو نيتحتفب ردصلاو ‹ عجري يأ « ةكم نع هب ردصي هنأل :ش ( ردصلا فاوط اذهو ) :م طاوشألا

 مسا واولا حتفب عادولاو « هب لصحبي تيبلا عادو نأل : :ش ( عادولا فاوط یمسیو ) :م عوجرلا

 اًضيأ ىمسيو يأ :ش ( دهعلا رخآ فاوطو ) : :م ميلكتلا ىنعم مالكو « ميلستلا ىنعمب مالسك عيدوتلا

 « تيبلا نع فاوطلا اذهب ردصي يأ :ش ( هنع هب ردصيو تيبلا عدوي هنأل تيبلاب ) :م دهعلا فاوط

 . دوجأ لوألاو تيبلا نع عجري يأ « هنع ردصي : خسنلا ضعب يفو

 :م < هنع هللا يضر - دمحأ لاق هبو :ش ( اندنع بجاو ) :م ردصلا فاوط يأ :ش (وهو ) :م

 همحر - كلام لاق هبو « نيلوقلا دحأ يف بحتسي هدنع نإف :ش ( - هللا همحر - ىعفاشلل اًنالخ)

 : «ينغملا» يف ةمادق نبا لاقو « مد مودقلا فاوط كرات ىلعو « هكرات ىلع مد الو ةنس هنأ - هللا

 لاق ‹ سكعلا نود مدقتملا فقوي رخآتملاف « ةلفغ هذهو « امهيف - هللا همحر - ةفينح وبأ هقفاوو

 ‹ دهاجمو ‹ يرصبلا نسحلا عادولا فاوط كرات ىلع مدلا بجوأ : - هللا همحر - يجورسلا

 . هيلع لدي ام - امهنع هللا يضر - سابع نبا نعو « دامحو « مكحلاو « يروثلاو

 جاحلا لوزن باب» يف ملسمو ١ مهل هيف نوضرأو لام مهلو برحلا راد يف موق ملسأ اذإ باب» يف يراخبلا هاور (۱)

 . (اهرود ثيروتو ةكمب
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 ضيحلا ءاسنلل صخرو «« فاوطلا تيبلاب هدهع رخآ نكيلف تيبلا اذه جح نم ١ : يب هلوقل

 ةرم عرش هنأ انيب امل هيف لمر الو ‹ نوعدوي الو ‹ نوردصي ال مهنأل؛ ةكم لهأ ىلع الإ هكرت

 يبنلا نأ يور امل ؛ اهئام نم برشيف ‹ مزمز يتأي « انمدق امل هدعب فاوطلا يتعكر يلصيو « ةدحاو

 .رئبلا يف ولدلا يقاب غرفأ مث « هنم برشف هسفنب اولد ىقستسا مالسلا هيلع

 رخآ نكيلف تيبلا اذه جح نم » ) :م ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م

 فاوطلا بصنو ‹ رخآلا عفر زوجي :ش ( هكرت ضيحلا ءاسنلل صخرو « فاوطلا تيبلاب هدهع
 صيصختو ‹ ضئاح عمج وهو ‹ ضيحلا ءاسنلل ةي يبنلا يأ صخر : هلوق . سكعلابو

 نع سواط نع يراخبلا هاور ثيدحلا اذهو « اًضيأ بوجولا ىلع ليلد كرتلا ةصخرب ضئاحلا
 هنأ الإ « فاوطلا تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ سانلا رمأ : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا

 لوسر لاقف « هجو لك يف نوفرصني سانلا ناك : لاق « ملسم ظفل يف ضئاحلا ةأرملا نع ففحخ

 يف دازو « - هللا همحر - يعفاشلا هاورو « تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح دحأ رفني ال » : يب هللا

 . باتكلا يف ام قفاوت ةدايزلا هذهو « ""تيبلاب فاوطلا كسنلا رخآ نإف « هرخآ

 وهو : هلوق نم ءانشتسا اذه :ش ( نوعدوي الو ‹ نوردصي ال مهنأل ؛ ةكم لهأ ىلع الإ ) :م : لاق

 يزارتألا لاقو «مهيلع بجاوب سيل هنإف ةكم لهأ ىلع الإ « بجاو ردصلا فاوط يأ « بجاو

 . ةكم لهأ ىلع بجول اًبجاو ناك ول : - هللا همحر -

 ليوطتلا ىلإ جاتحي الف « نوعدوي الو نوردصي ال مهنأل فنصملا لوق نم مهفي هباوج :تلق
 انيب امل : هلوقب راشأ :ش ( ةدحاو ةرم عرش هنأ انيب امل ) :م ردصلا فاوط يف يأ :ش (هيف لمر الو ) :م

 : يجورسلا يفو «يعس هدعب فاوط يف ةدحاو ةرم الإ عرش ام لمرلاو : ىضم اميف هلوق ىلإ
 تيقاوملا لهأو « رمتعملاو ‹ قراغملا نأش عيدوتلا نأل ؛ يكملا نع : ةتس نع عادولا فاوط طقسيو

 « -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع طقسي ال هدعبو لوألا رفنلا لبق ةكمب ةماقإلا ىون نم اهنود نمف

 . ءاسفنلاو ضئاحلا نعو تيبلا هتقرافم مدعل طقسي -هللا همحر - يعفاشلا دنعو

 لئاوأ يف يأ :ش ( انمدق ام ) :م ردصلا فاوط دعب يأ :ش ( هدعب فاوطلا يتعكر يلصيو ) :م

 يتأيو ٠ "« نيتعكر عوبسأ لكل فئاطلا يلصيو » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو «بابلا اذه

 (رثبلا يف ولدلا يقاب غرفأ مث هنم برشف هسفنب اولد ىقستسا ديب يبنلا نأ يور ال اهئام نم برشيف مزمز
 بجعلاو « هوحن . خلإ . . . ىقستسا ةي يبنلا نأ يور : «حاضيإلا» يف لاق : يزارتألا لاق :ش

 نبا نع «همجعم» يف يناربطلاو « «هدنسم» يف دمحأ ىور دقو « رادقملا اذهب عنقي فيك : هنم

 ىتح جاحلا نم دحأ نردصي ال : هظفلو رمع نبا نع عفان نع كلام نع (١۳١)ص دنسملا يف يعفاشلا هاور (1)

 . تيبلاب فاوطلا كسنلا رخآ نإف تيبلاب هدهع دحأ نوكي
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 هردص عضيف بابلا ىلإ رجحلا نيب ام وهو مزتلملا يتأي مث « ةبتعلا لبقيو « بابلا يتأي نأ بحتسيو

 نأ يور اذكه « هلهأ ىلإ دوعي مث ء اهيف ىلاعت هللا وعدي ةعاس راتسألاب ثبشتيو « هيلع ههجوو

 « هءارو يشي وهو فرصني نأ يغبنيو : اولاق . كلذ مزتلملاب لعسف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 . جحا مات نايب اذهف « دجسملا نم جرخي ىتح تيبلا قارف ىلع اًرسحتم ايكابتم تيبلا ىلإ ههجوو

 ‹اهيف جم مث اهنم برشف ولد هل تعزنف مزمز ةي يبنلا ءاج : لاق - امهنع هللا يضر - سابع

 . ۲ ئدبل ةعرسلا اهيلع اوملعت نأ الول» :لاق مث « مزمز يف اهانغرفأ مث

 يف روكذملا قفاوي ام يَ يبنلا ةجح باب يف «تاقبطلا» بانك يف دعس نبا نع يورو
 نم ينعي ولدلا هسفنب عزن ضافأ ال ءاطع نع جيرج نبا نع باهولا دبع انربخأ : لاق «باتكلا
 . لسرم وهو ”ثيدحلا . . . رثبلا يف ولدلا يقاب غرفأ مث برشف دحأ هنم عزني مل مزمز

 :م بابلا ةبتع يأ :ش ( ةبتعلا لبقيو ) :م ةبعكلا باب يأ :ش ( بابلا يتأي نأ بحتسيو ) :م

 عضيف ) :م تيبلا باب ىلإ دوسألا رجحلا نيب ام يأ :ش ( بابلا ىلإ رجحلا نيب ام وهو مزتلملا ينآيو)

 وعدي ةعاس ) :م رتس عمج وهو ةبعكلا راتسأب قلعتي يأ :ش ( راتسألاب ثبشتيو هيلع ههجوو هردص

 دواد وبأ هج رخأ اذه :ش ( كلذ مزتلملاب لعف ةا يبنلا نأ يور اذكه « هلهأ ىلإ دوعي مث اهيف ىلاعت هللا

 املف هللا دبع عم تفط : لاق بيعش هيبأ نع بيعش نب ورمع نع حلاص نب ىنثملا نع «هننس» يف
 ماقو ‹« رجحلا ملتساو « ىضم مث « رانلا نم هللاب ذوعتن : لاق « ذوعتت الأ : تلق ةبعكلا ربد انثج

 لاق مٹ « اًطسب امھطسبو « اذکه هیفکو «هیعارذو « ههجوو « هردص عضوف «بابلاو نكرلا نيب
 . "هلعفب ةا هللا لوسر تيأر اذكه :

 ( هءارو يشم وهو ) :م جاحلا يأ :ش ( فرصني نأ يغبنيف ) :م : انخياشم يأ :ش ( اولاق ) :م

 :م ههجو نأ لاحلاو يأ :ش ( ههجوو ) :م هيبقع ىلع صكني ينعي هءارو يشي هنأ لاحلاو يأ :ش

 :ش ( مارحلا دجسملا نم جرخي ىتح تيبلا قارف ىلع ارسحتم اًيكابتم ) :م هنوك لاح :ش ( تيبلا ىلإ)
 . لب هللا لوسر هلعف يذلا يأ :ش ( جحا مامت نايب ) :م انركذ يذلا اذهف
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 سابع نبا نع دهاجم نع سيق نع دامح نع (۹۷ )١١/ ريبكلا يف يناربطلاو دنسملا يف دمحأ هاور )١(

 . عوفر .

 . )٤: ١: ١١( تاقبطلا يف دعس نبأ هاور (۲)

 . ۲۸٤( /۱) ينطقرادلا « ]۲۹٦۲[ هجام نبا < ]۲۹۱٦۲[ دواد وبأ هاور : نسح (۳)

 و



 لصف
 فاوط هنع طقس -انيب ام ىلع- اهيف فقوو « تافرصع ىلإ هجوتو ةكم مرحملا لخدي مل نإف

 ىلع هب نايتإلا نوكي الف « لاعفألا رئاس هيلع بترتي هجو ىلع جحا ءادتبا يف عرش هنأل ؛ مودقلا

 كردأ نمو . رباجلا بجي ال ةنسلا كرتبو « ةنس هنأل ؛ هكرتب هيلع ءيش الو « ةنس هجولا كلذ ريغ

 ‹ جحا كردأ دقف رحنلا موي نم رجفلا عولط ىلإ اهموي نم سمشلا لاوز نيب ام ةضرعب فوقولا

 فوقولا تقو لوأف

 اهقلعتل ةدح ىلع لصفب اهركذ « جحلا لاعفأ نم ىتش لئاسم نايب يف لصف اذه : يأ :ش

 . بابلاب

 اهيف فقوو خسدلا ضعب يفو :ش ( اهب فقو تافرع ىلإ هجوتو ةكم مرحملا لخدي مل نإف ) :م
 هنأل مودقلا فاوط هنع طقس ) :م ةفرعب فوقولا ماكحأ نم لصفلا اذه لبق يأ :ش ( انيب ام ىلع ) :م

 الف) :م روسلا هنمو لاعفألا يتأي يأ :ش (لاعفألا رئاس هيلع بترتي هجو ىلع جحلا ءادتبا يف عرش

 يأ :ش ( هكر تب هيلع ءيش الو « ةنس هجولا كلذ ريغ ىلع ) :م مودقلا فاوطب يأ :ش ( هب نايتإلا نوکي

 :ش ( رباجلا بجي ال ةنسلا كرتبو ءةنس ) :م مودقلا فاوط نأل يأ :ش ( هنأل ) :م مودقلا فاوط كرتل

 ال اهتقو نع تتافاذإ نتسلاو لاعفألا يف عورشلا لبق جحلا ءادتبا يف مودقلا فاوط تقو نأل

 قح يف الإ رباج ىلإ هكرات جاتحي بجاو مودقلا فارط - هللا همحر - كلام دنعو « يضمقت

 . (ةريخذلا» يف هركذ « رباج الب هدنع هنع طقسي هنإف ‹ فوقولل قهارملا

 ىلإ ) :م ةفرع موي نم يأ :ش ( اهموي نم سمشلا لاوز نيب ام ةفرعب فوقولا كرد نمو ) :م

 وه « لاوزلا تقو نم فوقولا تقو لوأ نأ ملعا :ش ( جحلا كردآ دقف رحنلا موي نم رجفلا عولط

 موي رجفلا عولط نم هتقو لوأ : -هللا همحر - دمحأ لاقو « مهباحصأو ةثالثلا ةمئألا بهذم

 ‹ ةثالثلا ةمئألا هلاق اب لاق « ةلبانحلا نم ريبكلا صفح وبأو « اذه ىلع دحأ هقفاوي ملو « ةفرع

 الب يبتلا نأ يور امل ء اندنع لاوزلا دعب فوقولا تقو لوأف ) :م : هلوقب اذه ىلإ فنصملا راشأ دقو

 ىلصف ماقأ مث « رهظلا ىلصف ماقأ مث نذأ ليوطلا رباج ثيدح يف اذهو :ش (لاوزلا دعب فقو

 نايب اذهو ) :م ثبدحلا فقوملا ىت ىتح ةا هللا لوسر بكر مث « اًئیش امهنیب لص ملو ‹ رصعلا
 . ةالصلا يف امك هب اًنايب ةي يبنلا لعفب قحتلاف « لمجم باتكلا نأل :ش (تقولا لوأ

 هنأل لاوزلا نم فوقولا تقو لو نأ هلوق يف الو ةَ يبنلا لعف يف سيل : يجورسلا لاقو

 يتلا ةبقعلا يف ةرمنب لزنف « ةفرع ىلإ راس ىنم يف سمشلا تعلط ال مالسلاو ةالصلا هيلع

 نطب ىتأ ىتح بكر ف هل تلحرف ءاوصقلاب رمأ سمشلا تغاز اذإ ىتح اهب ماقأف « هل تبرض



 هيلع لاقو « تقولا لوأ نايب اذهو « لاوزلا دعب فقو ةي يبنلا نأ يور امل ؛ اندنع لاوزلا دعب

 «« جحلا هتاف دقف ليلب ةفرع هتاف نمو « جحلا كردأ دقف ليلب ةفرع كردأ نم » : مالسلاو ةالصلا

 دعب وأ رجفلا عولط دعب هتقو لوأب لوقي ناك نإ - هللا همحر - كلامو . تقولا رخأ نايب اذهو

 انيور اب هيلع جوجحم وهف سمشلا عولط

 ‹ ءاسنلاب ةيصولاو «مهيلع مهلاومأو « مهئامد ميرحت اهيف ركذ يتلا ةليوطلا هتبطخ بطخف يداولا
 ثيدح يف امك « فقوملا ىتأو ءاوصقلا بكر مث « رهظلأ تقو يف رصعلاو « رهظلا ىلص مث

 نم تسيل ةرغن نأل ؛هفوقو الو « لاوزلا تقو ةفرعب هلوزن نكي ملف - هنع هللا يضر - رباج

 ةالصلاو نيتبطخلا دعب ةفرعب هفوقوو « لاوزلا لبق ناك ةرمنب هلوزن نأ عم « حيحصلا يف تافرع

 رجف عولط نم تقولا لوأ نوكي نأ يغبنيف «هلوقب ذخأ نإو اذه ءريثكباذه لبق لاوزلا تقوو

 يف ىوقأ وهو «هرخآ ىلإ هلوأ نم فوقولا لحم راهنلا نأ ىلع لدي ءادألا هلوق نأل ؛ ةفرع موي

 نوكي نأ زوجي هنأل ؛ هتقو لوأ هنأ ىلع لدي ال لاوزلا تقو نم دجو ول لعفلا نأل ءليلدلا

 . ةفرع موي راهن تاقوأ نم هريغ عم لاوزلا تقو وه ىلوألاو لضفألا

 هاور ثيدحلا اذه :ش ( جحلا كردآ دقف ليلب ةفرع كردأ نم : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ) :م

 دجن لهأ نم اسان نأ يليدلا رمعي نب نمحرلا دبع نع ءاطع نب ريكب نع يروثلا نايفس نع ةعبرألا
 ةليل ءاج نمف « ةفرع جحلا» سانلا يف ىدانف ايدانم رمأف هولأسف ةفرعب وهو ةي هللا لوسر اوتأ

 ءاطع ثيدح نم ينطقرادلا هاور «'ثيدحلا .٠ . . حلا كردأ دقف « رجفلا عولط لبق عمج
 . "«حلا كردأ دقف ليلب ةفرعب فقو نم » : ةي هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع عفانو

 - هدانسإ يفو «لباق نم جحلا هيلعو ةرمعب لحيف :ش ( جحا هتاف دقف ليلب ةفرع هتاف نمو ) :م

 فوقولا تقو نأ ىلع لدي هنأل :ش ( تقولا رخآ نايب اذهو ) :م « فيعض بعصم نم - هللا همحر

 لبق فوقولا تقو رخآ نإ : مهلوق حصف «ليللا دعب ىقبي الو رحنلا موي نم ليللا ىقبي ةفرعب

 .رحنلا موي نم رجفلا عولط

 دعب وأ رجفلا عولط دعب ) :م فوقولا تقو لوأ يأ :ش ( هتقو لوأب لوقب ناك نإ كلامو ) :م

 دعب فقو ةي يبنلا نأ وهو :ش (انيور امب هيلع جوجحم وهف ) :م ةفرع موي نم :ش ( سمشلا عولط
 نبا ركذ دقو « انبهذم لثم انه هبهذم نإف - هللا همحر - كلام نع حيحص ريغ اذه لقنو« لاوزلا

 -يكاكلا لاقو «لاوزلا لبق اراهن ةفرعب فوقولا ءىزجي الو « ؛عيرفتلا» باتك يف يكلاملا بالجل ا

 : لیقو فالخلا نايبل ةربتعملا بتكلا يف -هللا همحر - كلام نعاذه تدجو ام : - هللا همحر

 دمحأ «[١٠٠۳۰]هجام نبا ‹ ]۸۹4٦[ يذمرتلا « ]۲۸٥۰[ یئاسنلا « [۹٤۱۹]دواد وبا هاور : حیحص (۱)

 . ىليدلا رمعي نب نمحرلا دبع نع ءاطع نب ريكب نع يروثلا نع . (۹٥۱۸)ص یسیلایطلاو )0/ ۳٣١(

 ٩ ص)a )۲٣٤ ححلا» يف ينطقرادلا هاور ()
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 ةملكب ركذ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛ اندنع هأزجأ هتعاسس نم ضافأو. لاوزلا دعب فقو اذإ مث

 ةملك يهو «هجح مت دقف راهن وأ ليل نم ةعاس ةفرعب فقو نمف « ةفرع جحا » : لاق هنإف « وأ »

 ليللا نم ءزجو مويلا يف فقي نأ الإ هئزجي ال : - هللا همحر - كلام لاقو . رييختلا

 بحاص ركذ اذه لجألف : تلق « - هللا همحر - كلام بهذم وه سيلو ‹ بتاكلا نم وهس اذه

 . طرشلا ةملكب هركذ : لوقي - هللا همحر - كلام ناك نإو : هلوقب باتكلا

 نم هجورخ نم يفكي ينعي :ش ( اندنع هأزجأ هتعاس نم ضافأو لاوزلا دعب فقو اذإ مث ) :م

 جلا :لاق هنإف ءو ةملكب ركذ ) :م الآل يبنلا نأل يآ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلال ) :م ةدهملا

 يضر يواحطلا هاور ثيدحلا اذه : :ش ٠( هجح مت دقف راهن وأ ليل نم ةعاس ةفرعب فقو نمف «ةفرع

 اب يبنلا تيتأ : لوقي يواحطلا نب رضن نب ةورع تعمس : لاق « يبعشلا ثيدح نم - هنع هللا

 «يتلحار تيضمأو تثعبنا تئج ام هللاو « ءىيط لبج نم تئج هللا لوسر اي : تلقف « ةفلدزم اب

 نم» : ةي هللا لوسر لاقف « جح نم يل لهف هيلع تفقو دقو الإ لابحلا هذه نم ًالبج تلزن امو
 «هجح مت دقف راهن وأ ًاليل كلذ لبق ةفرعب فقو ناك دقو « ةفلدزملاب رجفلا ةالص ةالصلا هذه انعم دهش

 : هلوق « ةفرعب فقو نم : هلوق دعب ةعاس ركذ مهنم دحاو ظفل يف سيلو < اًضيأ ةعبرألا هاورو

 . هتلزنأ يأ «يتلحار تبصناو

 تيأر  ءارو ةمجعم داضو نونب هتدامو رضنو ءاهلزنأ اذإ اًبصن اهبصني ةرقب بصنأ : لاق
 يأ تبصتنا : لاق «فورحلاب ال تاكرحلاب نكلو « ةدحوملا ءابلاو داصلاو نونلاب هطبض يزارتألا

 نم تللكأ : يذمرتلا ةياور يف معن « انطبض ام لثم الإ نيروكذملا ةياور يف سيلو « تبعت
 وهو ةدحوملا ءابلا نوكسو « ةلمهملا ءاحلا حتفب « البح تلزنام : هلوق «باقلإلا وهو لالكإلا

 هطبضو «لمرلا ريغ نم لابح : ليقو «لابح هعمجو «هنم مضلا : ليقو « لمرلا نم ليطتسملا
 ال تاكرحلاب نكلو ءدوهعملا لبحلا وهو « ةدحوملا ءابلاو ميجل اب - هللا همحر - يزارتألا

 هللا همحر - يزارتألا مالك ديؤي وهو « ميجلاب ًالبج يورو : نيدلا نيز انخيش لاقو «فورحلاب
 نم ىلع درياذهو «لابجلا هذه نم ًالمز ًالبج تلرزن ام : -هللا همحر - يواحطلا ةياور يف نكلو

 ةملك يهو ) :م : لاق مث « راهن وأ ليل نم : هلوق يف ينعي - وأ ةملك ركذ : هلوق . ميج لاب هطبض

 وأ مويلا نم ةعاس فوقو طرشلا نوكيف ءهيف طورشم ريغ ةليللاو « مويلا لك نأل :ش ( رييختلا

 نوكيف : -هللا همحر - ةعيرشلا جات لاق «هل اًنايب اإ يبنلا لعف قحتلاف « ًالمجم نوكيف « ليللا

 . هيف ركذ يذلا نم لقن ام حصت ىتح : تلق « - هللا همحر - كلام ىلع ةجح

 لاق :ش ( ليللا نم ءزجو « مويلا يف فقي نأ الإ هئزجيال : - هللا همحر - كلام لاقو ) :م

 همحر - كلام لاقو «هنع ركذ يذلا نم لقنام حصي ىتح : تلق . - هللا همحر - يجورسلا



 تافرع اهن ملعي ال وأ « هيلع ىمغم وأ اًمئان تافرعب زاتجا نمو . هانيور ام هيلع ةجحلا نكلو

 ‹مونلاو ءامغإلاب كلذ عني الو « فوققولا وهو «دجو دق نكرلا وه ام نأل ؛فوقولا نع زاج

 طرشب تسيل يهو « ةينلاب لخب لهجلاو « ءامغإلا عم ىقبت ال اهنإف ؛ ةالصلا فالخب موصلا نكرك

 . نکر لکل

 لاق « باتكلا يف هلوق : - هللا همحر - يجورسلا لاق «ليللا يف فقي نأ الإ هتزجي ال : -هللا
 لوق ةفرعم يف يسوطرطلا لاقو «دحأ هب لقي ملو « وهس هرخآ ىلإ : - هللا همحر - كلام
 ولو «مدلا همزلي مهدنعو ءاندنع هجح لطب ليللاب فوقولا كرت نم نأ : - هللا همحر - كلام

 . راهنلا نود ليللاب فوقولا ربتعملا نأ ىلع لدف « ءيش همزلي ال اليل فقو وأ راهن هكرت

 هيلع هلوق وهو :ش ( هانيور ام ) :م - هللا همحر - كلام ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلا نكلو ) :م

 زاتجا نمو) :م «هجح مت دقف راهن وأ ليل نم ةعاس ةفرعب فقو نمف « ةفرع جحا : مالسلاو ةالصلا

 اذكو :ش (فوقولا نع زاج تافرع اهن ملعي ال وأ هيلع ىمغم وآ اًمئان ) :م هنوک لاخ :ش ( تافرعب

 وأ « ءاسفن وأ اًضئاح وأ اًئدحم وأ اًہنج ناک وأ ےرغ بلاط وا اہراھ وأ اًنارکس وأ اًتونجم ناک نم

 ظحل يف تافرع ءازجأ نم ريسي ءزج يف رصح ول - هللا همحر - يعفاشلا دنعو « فوقولا وني مل
 يف اهب زاتجاو « مونلاو ‹ةلفغلا عوقو تبثي ملو « تافرع اهنأ ملعي الو فوقولا تقو نم هريسي

 ‹ هيلع ىمغملاو نونجملاو ناركسلا فالخب « هفوقو حص ةميهب وأ « هيدي نم براه هل مرغ بلط
 ‹يرصبلا نسحلاو « لبنح نباو - هللا همحر - كلام لوق وهو «-هللا همحر- يوونلا هركذ

 لطبي : -هللا همحر- يرصبلا نسحلا لاقو « هئزجي : هيلع ىمخملا يف ءاطع لاقو « روث وبأو

 - كلام نع : «ةريخذلا» يف لاقو «مئانلا نم حصي ال : روث وبأ لاقو هيف فقوتلا نعو «هجح

 . هيلع مد الو هأزجآ عقو ىتح هيلع یمغم فقو نمو : -هللا همحر

 دوصقملا نأل :ش (مونلاو ءامغإلاب كلذ عنمي الو ‹ فوقولا وهو «دجو دق نكرلا وه ام نأل ) :م

 لاعفأو ‹ موصلا لعف يأ :ش ( موصلا نكرك ) :م دجو دقو « ناكملا كلذ نم هلوصح فوقولا نم

 يرايتخالاب لعفلا كلذ قحليو « اًمئاص لعجي موي لك مان مث ىون ولو « يرايتخا امهالك «جحلا
 لعج ول فوقولااذه نأل ىلوأ لب « ىونو « تافرعب زاتجااذإ انه اهاذكف « ةينلادوجول

 . ميظع ررض هيفو « لباقلا ماعلا ىلإ فقوتلا همزلي مودعم اك

 يفتنت ةراهطلا ينعأ ةالصلا طرش نأل :ش ( ءامغإلا عم ىقبت ال اهنإف « ةالصلا فالخب ) :م

 نأ وهو « ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ةينلاب لخي لهجلاو ) :م طورشملا يفتنيف « ءامغإلاب
 : لاقو باجأف «ةينلا مدعل ملعي ال وهو « اهب زاتجا اذإ تافرعب فوقولا زوجي ال نأ يغبني : لاقي

 نإو ‹ فوقولا زاج اذه لجألف :ش ( نكر لكل طرشب تسيل يهو ) :م ةينلاب لخي لهجا نأ انملس

 . عضوملاب الهاج ناک

¥۰ 



 رمأ ولف « زوجي ال : الاقو « - هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع زاج هؤاقفر هنع لهأف هيلع یمغأ نمو

 وأ قافآ اذإ ىتح « عامجإلاب حص هنع رومأملا مرحأف مان وأ « هيلع يمغأ اذإ هنع مرحي نأب اًناسنإ

 حرصي مل هنأل اذهو « هب هريغل نذآ الو ‹ هسفنب مرحي مل هنأ امهل .زاج جحا لاعفأب یتأو « ظقيتسا

 هنم نذإلاب
 الو « عبس نم فئاخ وأ « هيرغ فلخ تيبلا لوح فاط اذإ ام اذه ىلع لكشي :تلق نإف

 . نكر هنأ عم مارحإلا لصأ يف ةينلا تدجو نإو « هئزجي ال فاوطلا يوني

 ؛فاوطلا فالخب « هب لفنتي ال اذهلو « ةدوصقم ةدابعب سيلو « ةدابع نكر فوقولا :تلق

 . هيف ةينلا لصأ دوجو نم دبالف هب لفنتي اذهلو ‹ ةدوصقم ةدابع هنألف

 ( -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع زاج هؤاقفر ) :م مرحأ يأ :ش ( هنع لهأف هيلع يمغأ نمو ) :م

 هيلع اديص لتق ول ىتح « ةباينلا قيرطب قيفرلا نعو < ةلاصألا قيرطب مهسفنأ نع اومرحأ ينعي :ش

 تاروظحملا !وبنجت وأ « ءادرلا اوسبل اذإ ءاقفرلا نأ ةلأسملا ةروصو < «طوسبملا» يف اذك « دحاو مد

 امنإو « ريغصلا هنبا نع بألا مارحإك هنع مهمارحإ راصو « نامارحإلا لخادتيو « اًمرحم وه راص

 يبأ لوق ىلع هيف خياشملا فلتخا سانلا ضرع نم دحاو هنع مرحأ اذإ هنأل هنع ءاقفرلا لالهإب ديق

 مث « زوجي ال : لرقي صاصجلا ناك : يناجرجلا هللا دبع وبأ خيشلا لاق . - هللا همحر - ةفينح

 . زوجي : لاقو « عجر

 نذإلا دجوي مل اذإ اميف فالخلا اذهو « ءاهقفلا ةماع لوق وهو :ش ( زوجي ال : الاقو ) :م

 رمأ ) :م هلوقب هيلإ راشأو « قافتالاب زاج احيرص نذأ اذإ امأف « احيرص هيلع ىمغملا نم مارحإلاب

 حص رومأملا مرحأف مان وأ هيلع يمغأ اذإ هنع مرحي نأب ) :م الجر لجر رمأ ولف يأ :ش ( اتاسنإ

 عامجإلاب دار :ش (زاج جحا لاعفأب یتأو ) :م كلذب رمآلا :ش ( ظقيتسا وأ قافأ اذإ ىتح «عامجإلاب
 زوجي ال : يوونلا لاقو . كلذ نوزوجي ال دمحأو « ىعفاشلاو « كلام دنع نأل ؛ انباحصأ دنع

 اذهو < ال مأ ءامغإلا لبق هيف هل نذأ ناك ءاوس «- هللا امهمحر - دمحمو « فسوي يبأ دنع

 . طلغ لقنلا

 ءىلوأ همدع عمو دصقلا عم حصي مل كلذ يف لكو ول : لاقف مامإلا ىلع يفارقلا ضارتعاو

 ال ةحصلا ىلع قافتالا فالخب ليكوتلا نأل ؛ ةهبش الب لطاب ليكوتلا ىلع هسايق نأب هيلع درو

 . اذه يف هدنس ام يرعش تيلف نالطبلا

 هيلع يمغأ يذلا يأ :ش (هنأ ) :م هللا امهمحر - دمحمو ‹ فسوي ينال يأ :ش ( امهل ) :م

 (اذهو ) :م هيلع يمغأ اذإ مارحإلاب يأ :ش ( هب هریغل نذا الو هسفنب مرحي مل ) :م هؤاقفر هنع لهأف

 مل هنأل ) :ماًمرحم نوکی أل « هریغل هنم نذأب الو < هسفنب مرحي مل هنأ نم هانركذ يذلا اذه يأ :ش

 مدع يف مالكلا يف ًالقتنم حيرصلاف <« ةلالدلاب وأ « حيرصلاب امإ هنأل :ش ( هنم نذإلاب حرصي

۷۱ 



 «ماوعلا هفرعب فيكف « ءاهقفلا نم ريثك هفرعي ال هب نذإلا زاوجو « ملعلا ىلع فقت ةلالدلاو
 دحاو لكب ناعتسا دقف ةقفرلا دقع مهدقاع امل هنأ هلو . احيرص كلذب هريغ نذأ اذإ ام فالخب
 ةلالد اًتباث هب نذإلا ناكف « رفسلا اذهب دوصقملا وه مارحإلاو « هسفنب هترشابم نع زجعي اميف مهنم
 اهنأل ؛ لجرلاك كلذ عيمج يف ةأرملاو : لاق . هيلع رادي مكحلاو « ليلدلا ىلإ ًارظن تباث ملعلاو

 ةالصلا هيلع هلوقل اههجو فشكتو « ةروع هنأل اهسأر فشكت ال اهنأ ريغ «لاجرلاك ةبطاخم

 اههجو ىلع اًئيش تلدسأ ولو « اههجو يف ةأرملا مارحإ » : مالسلاو

 ذوفنم ملعلاو « هيلع ىمغملا نع مارحإلا زاوجب :ش ( ملعلا ىلع فقت ةلالدلاو ) :م نذإلاب حيرصتلا
 فالخب ؟ماوعلا هفرعي فيكف « ءاهقفلا نم ريثك هفرعي ال ) :م هنع مارحإلاب يأ :ش ( هب نذإلا زاوجو ) :م

 . اًقافتا زوجي هيفف :ش ( اًحيرص ) :م اًتذِإ مارحإلاب يأ :ش ( كلذب هريغ نذأ اذإ ام

 :م هيلع ىمخملا لجرلا اذه نأ يأ :ش ( هن ) :م -هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 :م ءاقفرلا نم يأ :ش ( مهنم دحاو لكب ناعتسا دقف ةقفرلا دقع ) :م ءاقفرلا يأ :ش ( مهدقاع امل )

 ( دوصقملا وه مارحإلاو ) :م مهنيب اميف ةناعتسالا لحم رفسلا نأل :ش ( هسفنب هترشابم نع زجعي اميف)
 :ش ( هب نذإلا ناكف ) :م مارحإلا وه :ش ( رفسلا اذهب ) :م دوصقم لجر ال لجرلا اذه رفس يف :ش

 يأ :ش ( ملعلاو ) :م اًحيرص دجوي مل نإو « ةلالدلا ثيح نم يأ :ش ( ةلالد اًنباث ) :م مارحإلاب يأ

 يأ :ش ( هيلع رادي مكحلاو ) :م ةقفرلا دقع مهدقع وهو :ش ( ليلدلا ىلإ ارظن تباث) :م ءاقفرلا ىلع

 رخآ ءاجو « رانلا اهتحت دقوأو « محللا اهيف لعجو نوناك ىلع اردق بصن نمك «ليلدلا ىلع

 ضرم وأ هيلع يمغأ مث هسفنب مرحأ ولو « انهاهاذكف « ةلالد نذإلا دوجول نمضي ال هخبطف

 « اهب اومرو هدي يف راجحألا اوعضوو « ةفلدزملاو ةفرعب هب اوفقوو ريعب ىلع تيبلا لوح هب اوفاطف
 . اعيمج انباحصأ دنع هئزجي كلذ نإف ءةورملاو افصلا نيب هب اوعسو

 ام لثم لعفت يآ :ش ( لجرلاك ) :م كسانملا عيمج يف يآ :ش ( كلذ عيمج يف ةأرملاو : لاق ) :م

 ةبطاخم اهنأل ) :م نآلا اهنايب ءيجيو اًعضوم رشع ةسمخ وهو ءايشأ يف الإ «لجرلا لعفي

 ةسمخ عضاوملا يف ءايشأب صتخت اهنأ نايبل ءانشتسا اهنأ ريغ ةماع عرشلا رماوأ نأل :ش (لاجرلاك

 : هلوقب عضاوملا ىلإ راشأ « رشع

 هلوقل اههجو فشكتو « ةروع هنأل ؛اهسأر فشكت ال ) :م ةأرملا نأ ريغ يأ :ش ( اهنآ ريغ ) :م

 هاور ثيدحلا اذه :ش ( اههجو يف ةأرملا مارحإ » ) :م : ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع

 « هسأر يف لجرلا مارحإ » : اعوفرم - امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدح نم «هننس» يف يقهيبلا
 يفو « اًتيش تخرأ ول يأ :ش ( اههجو ىلع ايش تلدسأ ولو ) :م . '“ اههجو يف ةأرملا مارحإو
 نأ وه : ليقو « هيبناج مضي نأ ريغ نم هلسرأ اذإ هبلط : باب نم ًالدس بوثلا لدس : «برغملا»

 . هجیرخت مدقت : عوفرم فیعض (۱)
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 الو ‹ لمحملاب لالظتسالا ةلزنمب هنألو - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور اذكه زاج هنع هتفاجو

 ‹ ةروعلا رتسب لخم هنأل ؛ نيليملا نيب ىعست الو « لمرت الو « ةنتفلا نم هيف امل ةيبلتلاب اهتوص عفرت

 نهرمأو ‹ قلحلا نع ءاسنلا ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ال ؛رصقت نكلو « قلحت الو

 ريصقتلاب

 ‹ ةزمهلاب تلدتسا : خسنلا نم ريثك يفو « اأطخ لدسلاو « هيبكنم ىلع هيخريو هسأر ىلع هيقلي

 وهو ءاههجو نع ءيشلا تدعاب يأ « ميجلاب :ش ( هنع هتفاجو ) :م ةغللا لهأ لوق ةياعر لصألاو

 عفتراو ابن اذإ شارفلا نع هيبنج ىفج نم ةلعاغملا باب نم

 نبا هجرخأ اذه :ش ( - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور اذكه ) :م ول باوج :ش ( زاج ) :م

 انب نوري نابكرلا تناك :تلاق ةشئاع نع دهاجم نع دايز يبأ نب ديزي نع «دواد وبأو «ةجام

 ءاههجو ىلع اهسأر نم اهبابلج انادحإ تلدس اوزاح اذإف « تامرحم ةَ هللا لوسر عم نحنو

 . انفشک انوزواج اذإف
 « زوجي هنإف :ش ( لمحملاب لالظتسالا ةلزنمب ) :م هجولا ىلع ءيشلا لدس يأ :ش ( هنألو ) :م

 ريبكلا جدوهلا سكعلابو « ةيناثلا رسكو « ىلوألا ميلا حتفب لمحملاو . لدسلا كلذكف

 . يجاجحلا

 عفر يأ :ش ( هيف امل ) :م رشع ةسمخلا نم يناثلا وه اذه :ش ( ةيبلتلاب اهتوص عفرت الو ) :م

 لب « ةيبلتلاب اهتوص ةأرملا عفرت ال : راسي نب ناميلسو <« ءاطع نع :ش ( ةنتفلا نم ) :م اهتوص

 عمجأ : ربلا دبع نب رمع وبآ لاقو « - هللا همحر - روصنم نب ديعس امهنع هاور « اهسفن عمست
 مل نإ ضعبلا دنعو «ةروع اهتوص نأل ؛ ةيبلتلاب اهتوص عفرت ال نأ ةأرملا يف ةنسلا نأ ىلع ءاملعلا

 . مهيلإ توافتلاو لجرلاك اهتوص عفرت : ةيرهاظلا تلاقو « ىهتشم وهف ةروع نكي

 رتس دجت هنأل ؛اهفاوط يف لمرت ال يأ « رشع ةسمخلا نم ثلاثلا وه اذه :ش ( لمرت الو ) :م

 نوب ىعست الو) لاتقلاو برحلل حلاص ريغ اهندب نأل ؛ دلجلا راهظإ اهنم بلطي ال هنأل « ةروعلا
 ءامهيلك يعسلاو لمرلا ليلعت وه :ش ( ةروعلا رتسب لخم هنأل ) :م ةورملاو افصلا نيب :ش ( نيليملا

 . رشع ةسمخلا نم عبارلا وهاذهو

 نأ يور امل ) :ماهنم سداسلا.وه :ش ( رصقت نكلو ) :م اهنم سماخلا وه :ش ( قلحت الو ) :م

 يفو «نثيدح نم بكرم هنأل ؛ بيرغ اذه :ش ( ريصقتلاب نهرمأو قلحلا نع ءاسنلا ىهن ب يبنلا

 نع ةداتق ثيدح نم ةنيزلا يف يئاسنلاو « جحلا يف يذمرتلا هاور ام اهنم «ثيداحأ ةي يبنلا يهن

 . اًعوفرم . . .ةشئاع نع دهاجم نع دايز ىبأ نب ديزي نع « [۲۹۳۰] هجام نبا« [۱۸۳۰] دواد وبأ هاور (۱)

 . ةشئاع نم دهاجم عامس يف فالخلا نع الضف « فيعض ةدايز يبأ نب ديزيو
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 ؛ اهل ادب ام طيخلملا نم سبلتو .لاجرلا قح يف ةيحللا قلحك « ةلثم اهقح يف رعشلا قلح نألو

 اهنأل ؛ عمج كانه ناك اذإ رجحلا ملتست الو : اولاق . ةروعلا فشك طيخملا ريغ سبل يف نأل

 . ايلاخ عضوملا دجت نأ الإ لاجرلا ةسامب نم ةعونم

 . اهسأر ةآرملا قلحت نأ يك هللا لوسر ىهن : لاق - هنع هللا يضر - يلع نع ورمع نب سالخ

 نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ثيدح نم رازبلا هاور ام اهنمو

 - هنع هللا يضر - نامثع تعمس : لاق ريمع نب بهو ثيدح نم ًاضيأ رازبلا هاور ام اهنمو

 . هلثم ويي يبنلا ىهن : لوقي

 : تلاق ةبيش تنب ةيفص ثيدح نم «هننس» ىف دواد وبأ هاورف « ريصقتلا ثيدح امأو

 ءاستلا ىلع سيل » : الب هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نأ - اهنع هللا يضر - نامثع مأ ينتربخأ

 ردق اهسأر رعش عبر نم رصقت : «يجلاولولا ىواتف» يفو « ريصقتلا ءاسنلا ىلع اغنإ « قلحلا
 . عبرلا ريدقت ريغ نم ةلغألاك اهسأر رعش فارطأ نم ذخأت : ليقو « ةلغنألا

 : زوجت الف مارح ةلثم لا :ش ( لاجرلا قح يف ةيحللا قلحك ةلثم اهقح يف رعشلا قلح نألو ) :م

 ةلثملا : - هللا همحر - يزرطملا لاقو « ريصقتلا اهقح يف ةنسلاو « مارحلا باكتراب ةنسلا ةماقإ

 . ةئيهلا رييغتو « هجولا ديوستو « ءاضعألا ضعب عطق

 ‹ تءاش امو « اهل رهظ ام سبلت ىأ « اهنم عباسلا وهو :ش ( اهل ادب ام طيخملا نم سبلتو ) :م

 نم وهو «ديزياذه نأل ؛ لسغدق نوكي نأ الإ « نارفعز وأ سروب غوبصملا سبلت ال نكلو

 فشك طيخللا ريغ سبل يف نأل ) :م لجرلاك مارحإلا يف كلذ نم ةعونمم يهو « عامجلا يعاود

 وه :ش ( رجحلا ملتست الو ) :م : نورخأتملا انباحصأ لاق يأ :ش ( اولاق ) :م مارح وهو :ش ( ةروعلا
 عضوملا دج نأ الإ «ءلاجرلا ةسامن نم ةعونم اهنأل ) :م سانلا نم :ش ( عمج كانه ناك اذإ ) :م نماثلا

 . رشع ةسمخلا كلت نم ءايشأ ةينامث الإ فنصملا ركذي مل تيأر امك اذه :ش ( الاخ

 نع ةضافإلا فاوط ريخأت يف ةرافك اهيلع سيل : رشاعلا . لجرلا فالخب علطت ال : عساتلا

 ‹ ضيحلا رذعب عادولا فاوط كرت اهل : رشع يداحلا « سافنلاو « ضيحلا رذعب رحنلا مايأ

 سبل اهل : رشع ثلاثلا « رفسلا ةفاسم يف جوزلا وأ اهل مرحملا طرتشا : رشع يناثلا . سافنلاو

 . نيزافقلا سبل اهل : رشع عبارلا « نيفحلا

 - صاقو يبأ نب دعس نأل ؛ عباصألاو فكلا ةيطغتل نهيديأ يف ءاسنلا هسبلت ءيش زافقلاو

 : تلاق ةبيش تنب ةيفص نع يتغلب ب : لاق جیرج نبا نع رکب نب دمحم نع ]۱۹۸٩[ ء[٤۱۹۸]دواد وبآ هاور(۱)

 . عطقنم وهو« . ًاعوفرم . . . . سابع نبا نأ نامثع مأ ينتربخأ
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 ديري اهعم هجوتو « ءايشألا نم اًنيش وأ ‹ ديص ءازج وأ « ارذن وأ « اعوطت ةندب دلق نمو : لاق

 يدهلا قوس نألو ؛ « مرحأ دقف ةندب دلق نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ مرحأ دقف « جحلا

 ةرمعلاو جحلا ديري نم الإ هلعفي ال هنأل ؛ ةباجإلا راهظإ يف ةيبلتلا ىنعم يف

 ءاطع لاق هبو «هيف ةشئاع تصحخرو « تامرحم نهو زافقلا هتانب سبلي ناك - هنع هللا يضر

 رهظأ وهو : يوغبلا لاقو «يبطرقلا هركذ - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يكحو «يروثلاو

 عنملا يعفاشلا يلوق حصأ : - هنع هللا يضر - يوونلا لاقو « - هنع هللا يضر - يعفاشلا يلوق

 . يوغبلا هلقن ام فالخ هنم

 ةكراشم تناك نإو « اههجو فشك اهل : رشع سداسلا « يلحلا سبل اهل : رشع سماخلا

 . مارحإلا يف الإ ٠ كلذ اهل زوجي ال نكل « هيف لجرلل

 . ءايشألا هذه يف ىثنخلا مكح فيك :تلق نإف

 . تامرحملا يف اًطايتحا ةأرملا يف طرتشي ام هقح يف طرتشي :تلق

 : (ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ : لاق : خسنلا ضعب يفو :ش ( ةندب دلق نمو : لاق ) :م

 يذلا رذنلا لجأل وأ يأ :ش ( ؟رذن وأ ) :م عوطتلا لجأل يأ :ش ( اعوطت ) :م هلئاسم نم اذه نأل

 ىیرتشاف هتمیق هيلع تبجو یتح- هلتق نآب « دیصلا ءازج لجألو يأ :ش ( دیص ءازج وآ ) :م هيلع

 وأ ) :م ةندب هتميقب ىرتشاف مرحلا ديص لالحلا لتق وأ اهدلقو « ىرخأ ةنس يف ةندب ةميقلا كلتب

 جات لاق «هريغو قلحلاك « ةبجاولا ءامدلاو « نارقلاو « ةعتملا مد لم :ش ( ءايشألا نم اًئيش

 وأ : لوقي نأ ىغبني ناك : يزارتألا لاقو ءهيلع اريسيت ءايشألا هذهب ربع : - هللا همحر -ةعيرشلا

 دحاو هلبق ام ىلع فطعلاب هل لوعفم ءايشأ نأل ؛ «ريغصلا عماجلا» يف امك ءايشألا نم ءيشب

 . ىهتنا ءيشلل دح : كلوق يف ماللا نم دب الف فنصملا هدصق نإف « اردصم نوكي نأ طئارش

 ءيشلاو هريدقت «ةردقم انه اهو « ةردقم وأ ةرهاظ امإ ماللا نم دب ال هنأب ةاحنلا هلاق يذلا : تلق

 راص يأ :ش ( مرحأ دقف جحا ديري ) :م هنوك لاح ةندبلا عم يأ :ش ( اهعم هجوتو ) :م . ءايشألا نم

 :ش ( مرحأ دقف ةندب دلق نم ) :م: ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م اًمرحم

 -امهنع هللا يضر - سابع نبا ىلع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هفقوو اعوفرم بيرغ ثيدح اذه

 نع عفان نع « رمع نب هللا دبع انثدح « ريصن نباانثدح : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نباو

 نبا نع تباث يبا نب بيبح نع نايفس نع عيکو انثدح « مرحأ دقف ةندب دلق نم : لاق « رمع نبا

 . مرحأ دقف رعشأ وأ للج وأ دلق نم : لاق - امهنع هللا يضر - سابع

 هيلع ميهاربإ ءاعد ةباجإ يف يأ :ش ( ةباجإلا راهظإ يف ةيبلتلا ىنعم يف يدهلا قوس نألو ) :م
 حرش يفو :ش (ةرمملا وأ جحلا ديري نم الإ هلعفيال ):م ديلقتلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م مالسلا

 . اًمرحم ريصي مارحإلا ةين ريخب ةندب دلق ولو : - هللا همحر - «يواحطلا
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 نم وه لعفب ةينلا لاصتال اًمرحم هب ريصيف لوقلاب نوكي امك لعفلاب نوكي دق ةباجإلا راهظإو
 ءاحل وأ ‹ ةدازم ةورع وأ « لعن ةعطق هتندب قنع ىلع طبري نأ ديلقتلا ةفصو . مارحإلا صئاصخ

 هللا يضر-اهنأ ةشئاع نع يور امل اًمرحم رصي مل اهقسي ملو « اهب ثعبو اهدلق نإف « ةرجش
 هجوت ناف « ًالالح هله يف ماقأو « اهب ثعبف ةي هللا لوسر يده دئالق لتفأ تنك : تلاق -اهنع

 دجوي مل هقوسي يده هيدي نيب نکي مل اذِإ هجوتلا دنع نأل ؛ اهقحلي ىتح اًمرحم رصي مل كلذ دعب

 اهكردأ وأ اهقاسو اهبكر اذإف اًمرحم ريصي ال ةينلا درجمبو « ةينلا درجم الإ هنم

 بحاص لاقو « وني مل وأ ىون قوسلاب اًمرحم راص ةكم ىلإ ادصاق ايده قاس ولو

 هذه حورشلا يف دجأ مل مارحإلا ةين مامضنا ريغ نم قوسلا درج اًمرحم هتروريص : ةياهنلا»

 ناك يأ ‹ يدهلا طرش خسنلا ةماع يف نإف « - هنع هللا يضر - يواحطلا حرش يف الإ ةرابعلا

 . ةندبلا ديلقتو « ةعتملا يده قوسو ةيبلتلا ىلإ مضي امك

 نإ لحم ىلعو « ابوصنم ءىرق « نإ مسا ىلع فوطعم هنإ : ليق :ش ( ةباجإلا راهظإو ) :م
 وه هربخو ءادتبالاب اعوفرم نوكي نأ هجو الإ فسعت هيف : تلق « لمكألا هلاق اعوفرم ءىرق

 : لوقب ةرات هباجأف « نالف اي : لاق نإ یرت الأ :ش ( لوقلاب نوکی امک لعفلاب نوکی دق ) :م : هلوق

 . اًمرحم قوسلاب ريصيف يأ :ش ( اًمرحم هب رصيف ) :م هيدي نيب لاثتمالاو « روضحل اب ةراتو « كيبل

 نأ ديلقتلا ةفصو ) :م قوسلا عم ديلقتلا هب دارأ :ش ( مارحإلا صئاصخ نم وه لعفب ةينلا لاصتال ) :م

 ماللا رسكب :ش ( ةرجش ءاحل وأ ) :م ةرهظملا يه :ش ( ةدازم ةورع وأ لعن ةعطق هتندب قنع ىلع طبري
 . لعن كارش وأ « مدأ ةعطق وأ رشقلا وهو « دملابو « ةلمهملا ءاحل ابو

 اهنأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور امل « اًمرحم رصي مل اهقسي ملو اهب ثعبو اهدلق نإف ) :م
 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( لالح هله يف ماقأو اهب ثعبف ب هللا لوسر يده دئالق لتفأ تنك تلاق

 تلتفأف يدهلا ةَ هللا لوسر ثعب : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا

 ناكو « هلهأ نم لجرلا يتأي ام يتأي ًالالح اهيف حبصأ مث « اندنع ناك نهع نم يديب اهدئالق

 اذإ : لاق نم مهنم «ليواقآ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه يف نيفلتخم - مهنع هللا يضر - ةباحصلا

 : انلقو « نيقيلاب انذخأف « اًمرحم راص اهرثإ يف هجوت اذإ : لاق نم مهنمو « اًمرحم راص اهدلق

 . ةلاحلا هذه يف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا قافتال امرحم راص اهقاسو اهكردآ اذإ

 اهقحلي ىتح اًمرحم رصي مل ) :م هيده ثعب امدعب هج وت نأب يأ :ش ( كلذ دعب هجوت نإف ) :م

 ريصي ال ةينلا درجمبو « ةينلا درجم الإ هنم دجوت مل هقوسي يده هيدي نيب نكي مل اذإ هجوتلا دنع نأل

 وأ ةيبلتلا اهيلإ مضي ملام ةينلا درجمب مارحإلا يف ًالخاد ريصي ال : ؟طيحملا» يفو :ش ( اًمرحم
 قوسلا نيب[. . .] :ش ( اهكردأ وأ اهقاسو ) :م ةندبلا يأ :ش ( اهبكر اذإف ) :م . يدهلا قوس

 امرحم رصي مل : لاق هنأل بسحف « كاردإلا طرتشي «ريغصلا عماجلا» ةياور ىلع هنأل « كاردإلاو
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 : لاق . ءادتبالا يف اهقاس ول امك اًمرحم ريصيف « مارحإلا صئاصخ نم وه لمعب هتين تنرتقا دقف

 سايقلا هجو . ناسحتسا اذهو « مارحإلا ىون اذإ هانعم « هجوت نوح مرحم هنإف ةعتملا ةندب يف الإ
 جحلا كسانم نم اكسن ءادتبالا يف عورشم يدهلا اذه نأ ناسحتسالا هجوو «انركذ ام هيف

 نإو ةيانح لاب بجي دق . هريغو« نيكسنلا ءادأ نيب عمجلل ًاركش بجيو « ةكمب صتخم هنأل ؛اعضو

 هريغ يفو « هجوتلاب هيف يفتكا اذهلف ةكم ىلإ لصي مل

 رصي مل : لاق هنأل ؛ اعيمج قوسلاو كاردإلا طرش : لصألا ةياور ىلعو « ةندبلا قحلي ىتح

 ‹ نيتياورلا نيب عمج - هللا همحر - فنصملاو « هعم هجوتيو هقوسيو يدهلا قحلي ىتح اًمرحم
 ءًالعاف ريصيل هقحلي نأ طرشلا اغإو «يفاضإ رمأ كلذف : - هللا همحر - مالسإللا رخف لاقو

 . صرصخملا ىلع كسانملا ىلعف

 عمج :ش ( مارحإلا صئاصخ نم ) :م كاردإلاو قوسلا يأ :ش ( وه لمعب هتين تنرتقا دقف ) :م

 امك اًمرحم ريصيف ) :م يدهلا قوس مارحإلا صئاصخ نمو « ءيشلاب صتخت يتلا يهو ةصيصحخ

 . رمألا ءادتبا يف يأ :ش ( ءادتبالا يف اهقاس ول

 - دمسم لاق يأ « ةعحم ا ةندب يف الإ : لاق خسنلا ضعب يفو :ش ( ةعتملا ةندب يف الإ :لاق) :م

 كلذ دعب هجوت نإف : هلوق نم ءانثتسا وهو « ةعتملا ةندب يف الإ : “ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر

 دبال ديق انهاهو « هجوتلا درج اًمرحم ريصي ةعتملا ةندب يف نأ ينعي « اهقحلي ىتح اًمرحم رصي مل

 ريغ يف لصج نإو « جحلا رهشأ يف ديلقتلا لصح ول نأ ديلقتلاب اًمرحم ريصي امنإ هنأ وهو « هنم
 - هللا همحر - دمحم هرکذ اذکه هعم ریصیو « هکردي مل ام اًمرحم ریصي ال هرهشآ

 اذإف «ةينلا تدجو اذإ هجوت نيح مرحي :ش ( مارحإلا ىون اذإ هانعم « هجوت نيح مرحم هنإف ) :م

 لبق هجوتلا درججب ةعتملا ةندب يف اًمرحم هنوك يأ :ش ( ناسحتسا اذهو ) :م اًمرحم ريصي ال دجوت مل

 . هجوتلا درجمب اًمرحم ريصي ال نأ سايقلاو « ناسحتسا قاحللا

 هجوو ) :م ةينلادرجم ألإ هنم دجوي مل : هلوق هب ديري :ش ( انركذ ام هيف سايقلا هجو ) :م

 اعرش امهنإف « رذنلاو « ةيانجلا مد نع هب زرتحا :ش ( ءادتبالا يف عورشم يدهلا اذه نأ ناسحتسالا

 كسانم نم) :م ءادتبا بجو امع هب زرتحا « اًکسن هنوک لاح يأ :ش ( اگسن ) :م ءادتبا ال امهیلع ءانب

 نم اكسن راص ثيح :ش ( ةكمب صتخم هنأل ) :م يعرشلا عضولا ثيح نم ينعي :ش ( اعضو جحلا

 . ححلا كسانم

 ةكمب هصاصتخا نايب اذه :ش ( نيكسنلا ءادأ نيب عمجلل اركش ) :م يدهلا يأ :ش ( بجيو ) :م

 ريغ يأ :ش ( هريغو ) :م ةكمب ًاصتخم ةعتملا يده ناكف < ةكمب الإ نوكي ال نيكسنلا نيب عمجلا نألا

 ( ةكم ىلإ لصي مل نإو ) :م ةكم ىلإ هلوصو لبق اديص داص نأب :ش ( ةيانجلاب بجي دق ) :م ةعتملا م

 يفو يأ :ش ( هريغ يفو هجوتلاب ) :م ةعتملا يده يف يأ :ش ( هيف يفتكا اذهلف ) :م هلبق امب لصاو :
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 ليلجتلا نأل ؛ اًمرحم نكي مل ةاش دلق وأ « اهرعشأ وأ « ةندب لَّلج نإف « لعفلا ةقيقح ةقيقح ىلع فقوت

 - ةفينح يبأ دنع هوركم راعشإلاو. جحلا صئاصخ نم نكي ملف « بابذلاو « دربلاو « رحلا عفدل

 ةجلاعملل لعفب دقف اًتسح ناك نإ امهدنعو . ءيش يف كسنلا نم نوكي الف « - هللا همحر

 فقوت يأ « فيفختلل امهادحإ تفذحف « نيءاتلاب فقرتت هلصأ :ش ( فقوت ) :م ةا يده ريخ

 نارقلا وأ ةعتملا يف يدهلا نأ هلصاح « قاحللاو قوسلا وهو :ش ( لعفلا ةقيقح ىلع ) :م يدهلا

 هتیکسن دکاتت ام هریغو « ةيكسنلا يف هدكأتل تسي مل نإو هجوتلاب يفتكا « جحا كسانم نم كسن

 . لعفلاب هققحت دكأتل كاردإلا ىلع وأ « قوسلاو كاردإلا ىلع فقوتي لب ٠ هجوتلاب فتكي مأ

 ءامدإلا وهو « راعشإلا نم :ش ( اهرعشأ وأ ) :م لجل ا اهيلع ىقلأ يأ :ش ( ةندب للج نإف ) :م

 وأ ) :م ةمالعلا يهو « راعشلا نم يده اهنأ ءيشب اهمالعإ ةندبلا راعشإ : لمكألا لاقو « حرجلاب

 :ش ( جاحلا صئاصخ نم نكي ملف بابذلاو دربلاو رحلا عفدل ليلجتلا نأل ؛ اًمرحم نكي مل ةاش دلق

 : يرهوجلا لاق «فورعم وهو ةبابذ عمج ةدحوملا ءابلا ديدشتو ةمجعملا لاذلا رسكب بابذلا

 . نابرغو ةبارغو بارغ لثم «بابذ ريثكلاو « ةبذأ ةلقلا عمجو « ةبابذ ةدحاولا

 - هنع هللا يضر - يعفاشلا دنعو « ةنيزلل راعشإلا نوكي دقو : «يباتعلا عماج» يفو

 لوق وهو « راعشإلاو ةينلا درجمب ةروصلا هذه يف اًمرحم ريصي - هللا مهمحر - كلامو « دمحأو

 - يرذنملا هركذ «هكرت يف - اهنع هللا يضر- ةشئاع تصخرو « -هللا همحر - يعخنلا ميهاربإ

 .ننسلا كرت يف صخرت ال يهو « - هللا همحر

 ال ينعي :ش ( ءيش يف كسنلا نم نوكي الف « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هوركم راعشإلاو ) :م

 ( ةحلاعملل هلعفي دقف اتسح ) :م راعشإلا يأ :ش ( ناك نإ امهدنعو ) :م هب ربتعي الو ٠ كسنلا نم دعي

 ةندبلا ةحجلاعمل لعفي دق هنأل « هب سأب الف هكرت نإو ٠ نسح وه راعشإلا لعف نإ ينعي :ش

 همحر- دمحسو -هللا همحر- فسوي ىبأ نعو -هللا همحر- ىجورسلا لاقو . [. . .]لجأل

 لاقو . «عئادبلا» يف هركذ «هجوتلا عم ارحم هب ريصيو ءامهدنع ةنس ليق « لاوقأ ةثالث -هللا

 ةر ناك ناو :اممملنع ارحم صب ل6 ةنحتلا»و ١ طيمسلا  ىفو ةن وه امنع :ىناجيسألا

 دق هنأل « اًمرحم هب ريصي الو نسح امهدنعو « هوكرت دق سالا ذإ مارحإلا صئاصخ نم هنأل

 اًمرحم هب ریصی الو حابم وه : ليقو . « طوسبملا» يف هركذ ‹ ليحتلاك مارحإإلا ريغب لعفي

 وبأو « ةنس وه -امهنع هللا يضر- كلامو يعفاشلا لاقو هريغو «مئادبلا» يف هرکذ « قافتالاب

 بيذعت وه اًضيأو « “" ةلعملا نع ىهن يب يبنلاو « ةلثم هنإ لوقي -هنع هللا يضر- ةفينح

 ةبعش نب ةريغملا نع ةريغملا دلو نم لجر نع لفون نب ةملسم ينثدح عيكو نع( ۲٤١۹/٤ ٠١ دمحأ هاور (۱)

 هرکذف. .. نيصح نب نارمع ينربخأ نسحلا نع ةلاضف نب كرابملا انث مساقلا نب مشاه نع هاورو ًاعوفرم

 = يوريو سلديو مالك هيفو هلاضف نب كرابملا هيف يناثلاو . نيعم نبا هقثو ةملسم و «مهبم هيف لوألا دانسإلاو
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 ندبلاو : لاق . اًضيأ ةنسب سيلو داتعم ريغ ةاشلا ديلقتو « يدهلاب صتخي هنأل ؛ ديلقتلا فالخب

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ ةصاخ لبإلا نم : - هللا همحر - ىعفاشلا لاقو . رقبلاو لبإلا نم

 ةرقب يدهم اك هيلي يذلاو « ةندب يدهملاك مهنم لجعتملاف « ةعمجلا ثيدح يف

 -هللا همحر- ةفينح ابأ نأ لمتحي : -هللا همحر- يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا لاقو « ناويحلل

 . ثدحملا راعشأإإلا هرك

 ‹ راعشإلا ةفينح وبأ هرك ام -هللا همحر- يواحطلا لاقو . الف ةنسلا هب تءاج يذلا امأف

 بابلا دس دارأف « زاجحلا رح يف اميس ال حرجلا ةيارسل اهكاله هنم فاخي هجو ىلع هرک اغنإو

 محللا نود دلجلا عطقف دحلا ىلع فقو نمامأف « كلذ يف دحلا نوعاري ال مهنأل « ةماعلا ىلع

 . هریغو « طوسبملا » يف هنع هاکح هرکی الف

 نعطلا -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع راعشإلا ريسفتو

 لاقو « نيميلا لبق نم -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو « راسيلا لبق نم مانسلا لفسأ يف حمرلاب

 . راسيلا لبق نم راعشإلا نأ هبشألا -هللا همحر- مالسإلا رخف

 ديلقتو ) :م قافتالاب ندبلا ديلقت هركي ال ينعي :ش ( ىدهلاب صتخي هنأل ديلقتلا فالخب ) :م
 لاق هبو :ش ( اًضيأ ةنسب سيلو ) :م ةاشلا اودلقي ال نأ برعلا ةداع نم نإف :ش ( داتعم ريغ ةاشلا

 ال « منغلا دلقي : -هللا همحر- دمحأو - هللا همحر- يعفاشلا لاقو . -هنع هللا يضر- كلام

 : انلق لاق مث« مهبتك نع -هللا همحر- يكاكلا هلقن اذكه « هدلقو اًمنغ ةرم ىدهأ ةي هنأ يور

 . ىهتنا ‹ هوور ام هب هللا لوسر كسن ةاور نأل « تباث ريغاذه

 -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع دوسألا نع ةتسلا ةمئألا هجرخأ دقو اذهب لوقي فيك : تلق

 دلقأ ينتيأر دقل تلاق دانسإلا اذهب ملسملو « اهدلقف اًمنغ تيبلا ىلإ ةرم ةي هللا لوسر ىدهأ

 ديلقتب ريصي الو . ىهتنا « ًالالح انيف ميقي مث هب ثعبيف منغلا نم هيب هللا لوسر يدهل دئالقلا

 دلقي اتإو « منغلا دلقي ال هنإف -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع يور اذكو « اندنع اًمرحم منغلا
 منغلاو ةاشلا ديلقتب امرحم ريصي -امهنع هللا يضر- سابع نبا نعو . هب امرحم ريصي الف ةندبلا

 . رقبلاو ندبلاو

 :م « ريخصلا عماجلا » يف -هللا همحر- دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م خسنلا ضعب يفو

 نم -هللا همحر- يعفأشلا لاقو) :م : تلق «رقبلاو منغلا نم يدهلاو :ش ( رقبلاو لبإلا نم ندبلاو)

 نمف دجي مل نمف لبإلا نم -هنع هللا يضر- كلام لاقو ‹ نيريس نبا لاق هبو :ش ( ةصاخ لبإلا

 ‹ ةندب يدهملاك مهنم لجعتملاف ةعمحلا ثيدح يف ) :م ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( ةي هلوقل ) :م رقبلا

 هارو « ةنعنعلاب نأرمع نع نسحلا ةياور ركذي هريغو . نيصح نب نارمع انربخأ نسحلا نع لوقيف نسحلا نع =

 . سلدم وهو ميشه ةنعنع هيفو ةرمس انثدح ٠ لاق نسحلا نع ميشه نع )١/ ١١( اًضيأ
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 اذهلو ‹ ىنعملا اذه يف اك رتشا دقو « ةماخضلا يهو ةنادبلا نع ءىبنت ةندبلا نأ انلو . امهنيب لصف

 اروزج يدهملاك ثيدحلا يف ةياورلا نم حيحصلاو « ةعبس نع امهنم دحاو لك ءىزجي

 -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( ةرقب يدهم اك هيلي يذلاو

 حار نمو « ةندب برق اغأكف حارف ةعمجلا موي لستغا نم » : ةي هللا لوسر لاق : لاق امهظفلو

 يف حار نمو « اشبك برق اغأكف ةملاثلا ةعاسلا يف حار نمو « ةرقب برق اغأكف ةيناثلا ةعاسلا يف

 جرخ اذإف « ةضيب برق اغأكف ةسماخلا ةعاسلا يف حار نمو « ةجاجد برق اغنأكف ةعبارلا ةعاسلا

 . « ركذلا نوعمتسي ةكئالملا ترضح مامإلا

 لوألاف لوألا نوبتكي دجسملا باب ىلع ةكئالملا تفقو ةعمجلا موي ناك اذإ امهل ظفل يفو

 ةياور يفو « هرخآ ىلإ . . . ةرقب يدهي يذلاك مث « ةندب يدهي يذلا لثمك رجهتملا لثمو
 يدهي يذلاك ةسداسلا يفو « اروفصع يدهي يذلاك :ةسماخلا يف لاق -هللا همحر-يئاسنلا

 ‹ةضيب يدهم اك مث « ةجاجد يدهم اك مث « ةطب يدهي يذلاك : ةعبارلا يف لاق ةياور يفو اروفصع
 امهتفلاخل ناذاش امهنأ الإ < حيحص امهدانسإو « ةصالخلا » يف -هللا همحر- يوونلا لاقو

 ىلإ هدنسي ملو ضيرمتلا ةغيصب فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا يزارتألا ركذو « ةروهشملا تاياورلا

 نأ تبشف « ةرياغملا ليلد وهو « فطعلا واوب ةرقبلاو ةندبلا نيب يأ :ش ( امهنيب لصف ) :م . دحأ

 اندنع رايخلاب وهف ةندبلا هسفن ىلع بجوأ اذإ اميف اذهو «ىواتفلا عماج » يفو . ةرقبلا ريغ ةندبلا
 ةثالث نيب ريخم وهف يدهلا هسفن ىلع بجوأ ولو « رقبلا ىدهأ ءاش نإو « لبإلا ىدهأ ءاش نإ

 . ةصاخ لبإلا وهف روزجلا هسفن ىلع بجوأ ولو « منغلا وأ رقبلا وأ لبإلا امإ « ءايشأ

 دقو ) :م مخضأف اًتدب ندبي ندب لاقي :ش ( ةماخضلا يهو ةنادبلا نع ءىبنت ةندبلا نأ انلو ) :م

 لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م ةماخضلا يف يأ :ش ( ىنعملا اذه يف ) :م رقبلاو لبإلا يأ :ش ( اكرتشا

 :ش (ةعبس نع ) :م رقبلاو لبإلا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك ءىزجي ) :م ىنعملا اذه يف امهكارتشا

 ‹« يلقعلا ليلدلاب لدتسي ثيح « - ىلاعت هللا همحر- ةيادهلا بحاص نم بجعلاو سفنأ

 نم ةثالث نم يدهلا لعج هنأ -هنع هللا يضر- يلع نع يور دقو « ثيدحلاب لدتسي مصخل او

 . رقبلاو لبإلا نم ةندبلاو منغلاو رقبلاو لبإلا

 . ةندبلا عضوم يف ينعي :ش ( اروزج يدهملاك :ثيدحلا يف ةياورلا نم حيحصلاو ) :م

 لاق امك سيلف ‹ مهيلع مهقافتاب ةندبلا ةياور نكلو « ملسم يف تناك نإو ةظفللا هذه : تلق

 بتكيو « ةكئالم دجسملا باوبأ نم باب لك ىلع : لاق ةي يبنلا نأ ملسم ظفلو « فنصلملا

 تيوط مامإلا سلج اذإف ‹ ةضيبلا لشم ىلإ رغص ثيح مهلزن مث روزجلا لثم لوألاف لوألا
 ‹ هل لصأ ال اروزج يدمهملاك هلوق -هللا همحر- ىجورسلا لاقو . ركذلااورضحو فحصلا

 . ىهتنا ‹ تملع اميف اروزج يدهملاك ثيدحلا بتك يف ركذي ملو « اهيلع قفتم ةتباث ةندبلا ةظفلو

A۰ 



 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو

 هلوق يف اًسشحاف ًالهج لهاجلا اذه لهج : لاقف « الاب اًطح ثيداحألا جرخم هيلع طح دق : تلق

 .اذه

 وأ لهذ دقو لوقي نأ يغبني ناكو « طحلا اذه لثم طحي نأ بدألا نسح نم نكي مل : تلق

 ةياور ينعي « ةياورلا كلت تتبث نئلو لوقي ثيح اًضيأ لمكألا نم بجعلاو « هيلع علطي مل

 هذه ىلع اًضيأ وه علطا ولو « انركذ ام ىلع ملسم هجرخأ دقو ددرتي فيكو « اروزج يدهم اك
 ًالفان امهنيب لصف هلوقب - هنع هللا يضر- يعفاشلا ليلعت نع باجأ مث « اذكه لقي مل ةياورلا
 صيصختلا اذكو « ةيسنجلا فالتخا ىلع لدي ال فطعلاب مكحلا ثيح نم زييمتلل هلوقب ةياهنلا نع

 هتکئالمو هلل اودع ناک نم : ىلاعت هلوق يفامك « ماعلا مسا تحت لوخدلا عنب ال صاح مساب

 . ملعأ هللاو . (۹/۸ةيآلا : ةرقبلا) # لاكيمو ليربجو هلسرو
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 نارقلا باب
 - كلام لاقو « لضفأ دارفإلا : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو « دارفإلاو عتمتلا نم لضفأ نارقلا

 - يعفاشللو « هيف نارقلل ركذ الو « نآرقلا يف ذ ًاركذ هل نأل ؛ نارقلا نم لضفأ عتمتلا : هللا همحر

 «ةصخر نارقلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق - هللا همحر

 ( نارقلا باب ) :م

 تعمج يأ < كلذب اذه تنرق ردصم ةغل وهو « نارقلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 « برضی برض باب نم وهو . يتأت يتلا ةفصلا يفو ةرمعلاو جحلا نيب عمجلا اعرشو .امهنيب
 « نرقأ لاقيالو « نرق لاقي قراشملا يفو . همادق نم بيصي الئل هحمر عفراذإ لجرلا نرقأو

 يضاقلا هلاق « رمتلا يف نارقإلا نع ىهن ثيدحلا يفو . ةدحاو ةمقل يف نيترمتلا نرقأ لاقي اذلو
 باب يف يراخبلا حيحص يف نآرقلا هباوصو : لاق . تاياورلا رثكأ يف اذك -هللا همحر- ضايع
 . نارقإلاو عتمتلا

 اغنإو نرق هبارصو لاق « ىثالث هلعف نأل « رهاظ ريغ نارقإللا « هحرش » يف يقانغسلا لاق

 مدق مث « دارفإلا ةفرعم دعب فرع اإ نارقلا نألو « نارقلا ىلع اًعبط همدقتل نآرقلا ىلع دارفإلا
 ىلع مدقي نرقملا قح نم -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو « هنم لضفأ هنأل ‹ عتمتلا ىلع نارقلا
 « دارفإلا ةفرعم ىلع ةبترم نارقلا ةفرعم نأل «مدق درفملا نأ الإ ركذلاو نايبلا يف جحلا يف درفملا

 تافصلا ةفرعم ىلع ةمدقم تاذلا ةفرعمو

 يضر- يزورملا قاحسإ يبأو ينزملا رايتخا وهو :ش ( دارفإلاو عتمتلا نم لضفأ نارقلا ) :م
 هيوهار نب قاحسإو يروشلا لاق هبو -هللا همحر- يعفاشلا باحصأ نم رذنملا نباو -هنع هللا

 يلعو رمع نع كلذ يورو «ةيرهاظلا رايتخاو ثيدحلا له نم ريثكو يربطلا ريرج نب دمحمو
 هللا يضر - سابع نباو رمع نباو كلام نب ةقارسو نيصحلا نب نارمعو ةحلط ي ىبأو ةشئاعو

 هللا يضر- نينمؤملا مأ ةصفحو ةربسو يلهابلا دايز نب سامرهلاو بزاع نب ءاربلاو اعيمج -مهنع

 . مع

 لاقو ) :م -هللا همحر- دمحأ لاق هبو :ش ( لضفأ دارفإلا :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م
 يأ :ش ( هل نأل ) :م لوق يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( نارقلا نم لضفأ عتمتلا :-هللا همحر- كلام
 : لجو زع هللا لاق « نآرقلا يف يأ :ش ( هيف نارقلل ركذ الو نآرقلا يف اركذ هل نأل ) :م عتمتلل نأل

 يف ركذي مل مهأ نكي مل ول مهأ نوكي نآرقلا يف اروكذم ناك اذإف € جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف
 « ادج بيرغاذه :ش ( ةصخر نارقلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق -هللا همحر- يعفاشللو ) :م نآرقلا

 ردق ىلع كرجأ اغنإ»: -اهنع هللا ىضر- ةشئاعل لاق ليي هنأ ىعفاشلا لوق هجو ىكاكلا ركذو

 . ىهتنا « ىلوأ ةيزعلاب كسمتلاف « ةيزع دارفإلاو « ةصخر نارقلاو ؛كبعت
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 دمحم لآ ای »: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق الو . قلحلاو ءرفسلاو « ةيبلتلا ةدايز دارفإلا يف نألو

 (اعم ةرمعو « ةجحب اولهأ

 يضر- يراخبلا هجرخأ ا لدتسا اغإو ء اذهب ضري مل - هنع هللا يضر- يعفاشلا : تلق

 يراخبلا هجرخأ امو «جحلا درفأ ايب هللا لوسر نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع -هنع هللا

 جحلاب ةَ هللا لوسر عم انللهأ : لاق - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع اًضيأ ملسمو
 عفان نع يرمعلا رمع نب هللا ديبع نع غياصلا عفان نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرحأ ابو ادرفم
 يضر- نامثعو رمعو ركب وبأ درفأو جحلاب درفآ يب يبنلا نأ - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع
 عم نيلهم انلبقأ : لاق -هنع هللا يضر- رباج نع ريبزلا يبأ نع ملسم هجرخأ ابو - مهنع هللا

 يدؤي نراقلا نأل :ش ( قلحلاو رفسلاو ةيبلتلا ةدايز دارفإلا يف نألو ) :م . جحلاب ةَ هللا لوسر

 ةفصب هكسن لك يدؤي درفملاو « ةدحاو ةرم قلحيو ةدحاو ةيبلتب امهل ىبليو دحاو رفسب نيكسنلا
 . لضفأ ناكف « لامكلا

 ةجحب اولهأ دمحم لآ اي ) :م ايب يبنلا لوق انلو يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م
 لآ اي: موقي ب هللا لوسر تعمس ةملس مآ نع يواحطلا هجرحخأ ثيدحلا اذه :ش ( اعم ةرمعو

 نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ام اهنم « اذه ريغ ثيداحأ انلو <« © هام ةرمعو ةجحب اولهأ دمحم
 ةرمعلاو ححلاب يبلي يي هللا لوسر تعمس لاق -هنع هللا يضر- سن نع بيهص نب زيزعلا دبع

 . ةرمعو ةجح كيبل لوقي

 ناك ذعنيح اًسنأ نإ : هنع اًبيجم «قيقحتلا» ىف : -هللا همحر- يزوجلا نبا لاق : تلق نإف

 . لاحلا مهفي مل هلعلف اًيبص

 نم وحن هل ناك لب « عامجإلاب اًعلاب ناك لب: لاقف « «حيقنتلا بحاص هيلع در : تلق
 نورشع هلو تامو « نينس رشع سنألو ةنيدملا ىلإ رجاه لب هللا لوسر نأل « ةنس نيرشع

 تعمس لاق -هنع هللا يضر- سنأ نع ريكب نع ملسمل ظفللاو هجرخأ ام كلذ ىلع لدي «ةنس

 هللا يضر- رمع نبا كلذب تثدحف : ريكب لاق « اعيمج ةرمعلاو جح لاب يبلي ةي هللا لوسر

 الإ اننودعي ام سنأ لاقف رمع نبا لوقب هتثدحف اًسنأ تيقلف « هدحو جحلاب ىل لاقف - امهنع

 .ةجحو ةرمع كيبل لوقي ب هللا لوسر تعمس « اًنايبص

 هللا لوسر تعمس : لاق -هنع هللا ىضر- باطخلا نب رمع نع يراخبلا هجرخأ ام اهنمو

 « كرابملا يداولا اذه يف لص لاقف « لجو زع يبر نم تآ ةليللا يناتأ» قتيقعلاب وهو لوقي ةي
 نمحرلا دبع نب دواد نع هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ام اهنمو ٠ ۲ةجح يف ةرمع ليقو

 عبرأ ةَ هللا لوسر رمتعا لاق -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ةمركع نع رانيد نب ورمع نع

 .هركذف . . . .ةملس مأ نع ملسأ نع بيبح يبأ نب ديزي نع ثيللا نع (۳۷۹/۱) يواحطلا هاور : حيحص ()
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 ءليللا ةالص عم هللا ليبس يف ةسارحلاو فاكتعالا عم موصلا هبشأف « نيتدابعلا نوب ًاعمج هيف نألو

 ةروصحم ريغ ةيبلتلاو

 . هتجح عم ةعبارلاو « ةنارعجلا نم ةثلاثلاو « لباق نم ةدعقلا يذ يف ءاضقلا ةرمعو ةيبيدحلا رمع

 ‹«تاقثلا نم رشع ةتس -هنع هللا يضر- سنأ نع نارقلا يور : هللا همحر- مزح نبا لاقو

 - يرصبلا نسحلا مهو « اعم ةرمعو ةجحب ًالالهإ ناك ءاي هللا لوسر ظفل نأ ىلع اوقفتاو

 نب ىيحيو ةداتقو ليوطلا نمحرلا دبع نب ديمحو يمرجلا ديز نب هللا دبع ةبالق وبأو -هللا همحر
 بيهص نب زيزعلا دبعو ينزملا هللا دبع نب ركبو ينانبلا تباثو يراصنألا قاحسإ نب ىيحيو ديعس
 وبأو ةداتق وبأو ءامسأ وبأو ملسأ نب بعصمو ملسأ نب ديزو قاحسإ نب ىيحيو يميتلا ناميلسو

 . -مهنع هللا يضر- يلهابلا ديوس وهو « ةعزق

 هللا يضر- رباج ثيدحو رمع نبا ثيدحو - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نع باوجلاو

 دجسم نم اولاق مهضعبف مرحأ نيأ نم ةي هللا لوسر نأ يف اوفلتخا دق ةباحصلا نأ وه -مهنع

 هتيبلت اوعمس دجسملا يف ةرمعلاب هتيبلت اوعمس نيذلاف « ءاديبلا نم اولاق مهضعبو « ةفيلحلا يذ

 «ةرمعلاب جحلا نرق -مالسلاو ةالصلا هيلع -هنإ : اولاق ءاديبلا ىلع هتلحار ترقتسا نأ دعب جحل اب

 ءاديبلا يف جحلاب هتيبلت اوعمسو « نيبئاغ مهنوكل دجسملا يف هتيبلت اوعمسي مل نيذلاو

 هدر مث «ءاديبلاب جحلاب هتيبلت اوعمسي ملو دجسملا يف اوعمس نيذلاو « جحلاب درفأ : اولاق

 ‹ عتق هنإ اولاق كلذ ريغو « ةفرعب فوقولا نم جاحلا هلعفي ام هب لعفف ةرمعلا نم هغارف دعب اي
 - اًسنأ نأل ء اًتراق ناك هنأ تبث لامتحالا اذه حص امل مث « هدنع حص اب دهش مهنم لکو

 ققحتملاب لمعلاو لمتحم عتمتملاو درفملا ثيدحو « هدنع ققحت امدعب نارقلاب دهش -هنع هللا يضر

 . لمتحملا نم ىلوأ

 لضفأ ناك ولف « نارقلا نع يهني ناك هنأ -هنع هللا يضر- نامثع نع حص دق : تلق ناف

 . هنع ىهن امل

 عم ريسنانك : لاق ‹ مكحلا نب ناورم ىلإ هدانسإب -هللا همحر- يواحطلا ىور : تلق

 يلع : اولاقف ؟ اذه نم :نامثع لاقف « ةرمعلاو جحلاب يبلي لجر اذإف ٠ -هنع هللا يضر- نامثع

 كلوقل ةي يبنلا لوق عدأ نكأ مل نكلو ىلب لاقف « اذه نع تيهن ينأ ملعت ملأ لاقف نامثع هاتف
 . لضفألا وه نارقلا نأ ىلع - امهنع هللا يضر- نامثع ىلع -هنع هللا يضر- يلع راكنإ لدف

 موصلا هبشأف ) :م ةرمعلاو ححلا :ش ( نيتدابعلا نيب اًعمج ) :م نارقلا يف يأ :ش ( هيف نالو ) :م

 . اضيأ يلصيو « ةازغلا يمحي ينعي :ش ( ليلا ةالص عم ىلاعت هللا ليبس يف ةسارحلاو فاكتعالا عم

 نع باوج اذه :ش ( ةروصحم ريغ ةيبلتلاو ) :م نيتدابعلا نيب عمجلا وه نينثالا نيذه يف هبشلا هجو

 كلذكف ىرخأ ةرم ةيبلتلاب نوكي امك درفملا نأ هريدقتو « ةيبلتلا ةدايز دارفإللا يف نألو ‹ هلوق
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 لوق يفن يور امب دوصقملاو « ركذ امل حيجرت الف ةدابعلا نع جورخ قلحلاو ‹ دوصقم ريغ رفسلاو
 نم دارملا نأل ؛ نآرقلا يف ركذ نارقللو . روجفلا رجفأ نم جحلا رهشأ يف ةرمعلا نإ :ةيلهاحلا لهأ

 ام ىلع هلهأ ةريود نم امهب مرحي نأ «( ةرقبلا )۱۹١ ( هلل ةرمعلاو جحلا اومتآ ول :ىلاعت هلوق

 الو ء امهنم غرفي نأ ىلإ تاقيملا نم امهمارحإ ةمادتساو مارحإلا ليجعت هيف مث لبق نم انيور
 عتمتلا نم ىلوأ نارقلا ناكف ‹ عتمتلا كلذك

 . درغملا ةيبلت نم رثكأ نراقلا ةيبلت نوكت نأ زوجيف ءاش ام اهنم يتأي نأ هل نأل « نراقلا

 جحلا وه دوصقملا نأ ههجوو -رفسلاو- هلوق نع باوج اذه :ش ( دوصقم ريغ رفسلاو ) :م

 ينعي :ش (ركذ امل حيجرت الف ةدابعلا نع جورخ قلحلاو ) :م حيجرتلا عقي ملف « هيلإ هليبسو رفسلاو

 فالخب « ةدابعلا نع جورخ وهو « هسفنب ةدابعب سيل هنأ هلصاح « هب حجرتيل امهيف رثؤت الف
 . هسفنب ةدابع هنإف « مالسلا

 :م -هنع هللا يضر- يعفاشلا ىور ام يأ :ش ( ىور اب ) :م دارملا يأ :ش ( دوصقملاو ) :م

 يف ةرمعلا نإ ) :ماولاق مهنإف - ةصحخر نارقلا - هلوق نع باوج اذه :ش ( ةيلهاجلا لهأ لوق يفن)

 هللا يضر- سابع نبا نع سوواط نع ملسمو يراخبلا جرخأ :ش ( روجفلا رجفأ نم جحلا رهشأ
 نولعجيو ‹ ضرألا يف روجفلا رجفأ نم ححلا رهشأ يف ةرمعلا نوري اوناك : لاق -امهنع

 مدقف ‹ رمتعا نمل ةرمعلا تلح « رفص خلسناو « رثألا ىفعو « ربدلا ربدأ :نولوقيو اًرفص مرحلا

 كلذ مظاعتف « ةرمع اهولعجي نأ مهرمأف جحلاب نيلهم ةعبار ةحيبص هباحصأو ةي هللا لوسر
 . هلك لحلا :لاق « لحلا يأ هللا لوسر اي اولاقف « مهدنع

 نع تيبلا ولخي الئل كلذ اولاق امنإو « تائيسلا رشأ نم يأ « روجفلا رجفأ نم: هلوق

 ‹ ىلاعت هللا نم ةعسوتو ةزئاج ةصخر نارقلا هلوقب مهلوق ةَ ىفنف ‹ روهشلا رئاس يف راوزلا
 داري نأ زوجيو « ازاجم ةصخر هامسف ةيزع نارقلا نأل « حصأ وهام ةصخرلا نم دارملا سيلو
 . اندنع ةيزع هلثم يف اًراجم ةصخرلاو « رفسلا يف ةالصلا طرش طاقسإك نوكيو حلصلا اهب

 دارملا نأل ) :م -هنع هللا يضر- كلام لوق نع باوج اذه :ش ( نآرقلا يف ركذ نارقللو ) :م

 نم انيور ام ىلع هلهأ ةريود نم مرحي نأ « (٦۱۹ةيآلا:ةرقبلا) 4 ةرمعلاو جحا اومتآو ل : ىلاعت هلوق نم

 ( هيف مث) :م تيقاوملا لضف يف - مهنع هللا يضر- دوعسم نباو يلع نع يور ام ينعي :ش ( لبق

 اذإ هنأل :ش ( مارحإلا ليجعت ) :م باوجلا مامت دعب حيجرتلا يف عورشم اذهو « نارقلا يف يأ :ش

 نم امهب نراقلا مارحإو « ةكم نم مرحيو « ةرمعلا نم غرفلا دعب جحلا مارحإ نكي اًتراق نكي مل

 غرفي نأ ىلإ تاقيملا نم ) :م ةرمحلاو جحلا مارحإ ةمادتسا يأ :ش ( امهمارحإ ةمادتساو ) :م تاقيلا

 مارحإ لبق لحيف نكمم جحلاب همارحإو « عنتم ةرمعلاب همارحإ نأل :ش ( عتمتلا كلذك الو ء امهنم
 . ( عتمتلا نم ىلوأ نارقلا ناكف) :م ةدابعو كسن مارحإلا يف ءاقبلاو جحلا

YAo 



 «نييعس ىعسيو « نيفاوط فوطي اندنع نراقلا نأ ىلع ءانب يعفاشلا نيبو « اننيب فالتخالا : ليقو

 . ًادحاو اًيعسو «ادحاو اًقاوط هدنعو

 - يعفاشلا نيبو اننيب لصاحلا فالتخالا يأ :ش ( ءانب يعفاشلا نيبو اننيب فالتخالا ليقو ) :م

 ( ادحاو اًقاوط هدنعو « نييعس ىعسيو نيفاوط اندنع فوطي نراقلا نأ ىلع ) :م ينبم -هنع هللا يضر

 عازنلا نأ ينعي « ادحاو ايعس ىعسيو يأ :ش ( ادحاو اًيعسو ) :م ادحاو اًفاوط فوطي يأ :ش

 نيمارحإب مرحي نراقلا نأ فالخلا لصاحو «ةفحتلا» يفو « مهبتك يف فالتخالا اذكهو « يظفل

 نيريس نبا لوق وهو دحاو مارحإب امرحم نوكي هدنعو « جحلا مارحإ يف ةرمعلا مارحإ لحخدي الف

 نباو ةياور يف -هللا مهمحر- دمحأو كلامو يرهزلاو ملسمو سوواطو يرصبلا نسحلاو
 ءاطع لوق وهو « ادحإو اًبعس ىعسيو نيفارط فوطي نأ وهو « ثلاث لوق هيفو « دوادو هیوهار

 يضاقلا حيرشو ديز نب رباجو « هيلإ عجر -هللا همحر- دهاجم لوق انلوقو « حابر يبأ نبا
 يضر- بلاط يبآ نب يلع نب نسحلا نب نيدباعلا نيز نب يلع نب رقابلا دمحمو يبعشلا رماعو
 دوسالاو يروشلاو دوسألا نب نمحرلا دبعو يعازوألا نمحرلا دبعو يعخنلا ميهاربإو -هنع هللا

 نب دايزو ةبتع نب مكحلاو ناميلس نب دامحو « ةملس نب دامح [. . .] يبأ نب نسحلاو ديزي نبا

 نب يلعو -هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع يكحم وهو « ىليل يبأ نباو ةمربش نباو كلام

 يف مزح نبا كلذ ركذ « -مهنع هللا يضر- دوعسم نباو يلع نب نيسحلاو نسحلاو بلاط يبأ

 . هريغو« ىلحعملا»

 يضر- رمع نبأ نع عقان نع يذمرتلا هاور اب هعم نمو -هنع هللا يضر يعفاشلا حتحاو

 لاقو .«دحاو ىعسو دحاو فاوط هأزجأ ةرمعلاو جحلاب مرحأ نم » : لاق يب هنأ -امهنع هللا

 ملو رمع نب هللا دبع نع يور : لاق « بیرغ نسح ثیدح -هنع هللا يضر- يذمرتلا
 هيف أطحخ رمع نبا ثيدح عفر -هنع هللا يضر- يواحطلا لاقو حصأ وهو : لاق «هوعفري

 مهو « ظافحلا هاوراذكه : لاق « هسفن -هنع هللا يضر- رمع نبا نع وه اغإو « هعفرف يدوادلا

 « اذه يف رمع نبا ثيدحب جتحي فيكف « ًالصأ هللا دبع نع يدوادلاب نوجتحي ال كلذ عم

 درفملاو جحلا درفأ : لاق هنأ هنع حصو « عادولا ةجح يف هيب هللا لوسر عتمت :لاق هنأ هنع حصو

 . نييعسو نيفاوطب ىتآ عتمتملاو

 نيتدابعلا نيب عمجي هنأل « لضفأ نارقلا نأ اهنم لئاسم لصألا اذه ىلع ينبني هنأ ملعاو

 لاعفأ مدقتو نييعس ىعسيو نيفاوط فوطيو هفالخب -هللا همحر- يعفاشلا دنعو « نيمارحاإب
 « ربجلا مد هدنعو كسنلا مد هيف بجاولا مدلاو « كلذ فالخ هدنعو « جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا

 دحاو مد هدنعو « مارحإللا روظحم باكترا دنع نامد هيلعو « هدنع نم لكألا هل لحي ال ىتح

 . نيتدحاوب هدنعو « اندنع نييدهب لحب نراقلا رصحأ اذإو

 4 1۹۷٥ ] هام نبا  ]٩۹٦۱[ يذمرتلا هاور ()
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 ينإ مهللا : ةالصلا بيقع لوقيو « تاقيملا نم اعم جحلاو « ةرمعلاب لهي نأ نارقلا ةفصو : لاق

 نم «ةرمعلاو جحا نيب عمحلا وه نارقلا نأل ؛ينم امهلبقتو « يل امهرسيف ةرمعلاو جحل ا ديرأ
 فوطي نأ لبق ةرمع ىلع ةجح لخدأ اذإ اذكو ءامهنيب تعمج اذإ ءيشلاب ءيشلا تنرق : كلوق

 ريسيتلا لأسي امهئادأ ىلع مزع ىتمو « مئاق اهنم رثكألا ذإ ققحت دق عمجلا نأل ءطاوشأ ةعبرأ اهل
 هيف جحلا ىلع ةرمعلا مدقو « امهيف

 امهيلصي ناتللا ناتعكرلا يهو :ش ( ةالصلا بيقع لوقيو « تاقيملا نم اعم جحل او ةرمعلاب لهي نأ)

 دعب كلذو :ش ( ينم امهلبقتو يل امهرسيف ةرمعلاو جحلا دير ينإ مهللا ) :م مارحإلا يف عورشلا دنع

 وه نارقلا نأل ):م كلذ ريغو مارحإلاو ءوضولاو لاستغالا نم درفملا يف ركذ ام عيمجب يتأي نأ

 نرق نم ردصم نارقلا :ش ( امهنيب تعمج اذإ ءيشلاب ءيشلا تنرق كلوق نم ةرمعلاو جحلا نيب عمجلا

 . بابلا لوأ يف هيف مالكلا انيفوتسا دقو « رصني رصن باب نم « نرقي
 ةرمعب مرحأ ينعي :ش ( ةرمع ىلع ةجح لخدأ اذإ ) :م اًتراق نوكي اذكو يأ :ش (اذكو ) :م

 دق عمجلا نأل « طاوشأ ةعبرأ ) :م ةرمعلل يأ :ش ( اهل فوطي نأ لبق ) :م ةجح ةرمعلا ىلع لحد مث

 لكلا نأك راصف وأ اهنم طاوشألا رثكأ نأل :ش ( مئاق ) :م ةرمعلا نم يأ :ش ( اهنم رثكألا ذإ ققحت

 فاط نأ دعب اهيلع جحلا لخدأ ول هنأل « طاوشأ ةعبرأب اهل فوطي نأ لبق هلوقب ديق امنو « قاب

 . عامجإلاب اًتراق ريصي ال طاوشأ ةعبرأ

 ةروصلا يف اًضيأ اًتراق ريصي ال -هللا همحر- دمحأو -هللا امهحر- كلامو يعفاشلا دنعو

 هبو « ةنسلا فلاح هنأل « ءاسأ نكلو « اًتراق ريصي ةرمع اهيلع لخدأ مث ةجحب مرحأ ولو ىلوألا

 ةرمعب مرحأ ول امك امهنيب عمحجلا زوجيف « ناكسن امهنأل « ميدقلا يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق

 نع « ةريخذلا » يفو .دمحأ لاق لاق هبو «زوجي ال : ديدحجملا يف لاقو . جحلا اهيلع لخدأ مث

 لخدأ نإف « امهرثكأ وأ دحاو مارحإ يف ةرمعلاو جحلا عامتجا وه نارقلا -هللا همحر- كلام

 دنع اًنراق راص دقف : لاق جحلا فدرأ مث اطوش هترمعب فاط نإو « اًنراق ناك ةرمعلا ىلع جحلا

 عطقيو يعسلا ءانثأ يف اًتراق ريصي لوق يفو هدعب ةرمعلا ينكر دحأ هب لمكي نأ ىون مساقلا نبا

 . هيقاب

 :ش ( امهيف ريسيتلا هللا لأسي ) :م ةرمعلاو جحا ءادأ ىلع يآ :ش ( اهئادأ ىلع مزع ىتمو ) :م

 يف يأ : يكاكلا لاقو .امهئادأ يف يأ :ش ( هيف جحلا ىلع ةرمعلا مدقو ) :م ةرمحلاو جحا يف يأ

 . لاؤسلا ىلإ ريمضلا عجري نأ زوجيو اًضيأ لاقو نارقلا
 - مدق - هلوق يزارتالا لاقو - ىلاعت هللا لأسي - هلوق هيلع لد يذلا لاؤسلا : تلق نإف

 . هللا لأسي - هلوق ىلع فوطعم
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 رخأ نإو ءاهركذب ادبي كلذكف « ةرمعلا لاعفأب أدبي هنأل ؛ اعم ةجحو.ةرمعب كيبل : لوقي كلذكو

 ةيبلتلا يف امهركذي ملو « هبلقب ىون ولو ‹ عمجلل واولا نأل « هب سأب ال ةيبلتلاو « ءاعدلا يف كلذ

 لوألا ثالثلا يف لمري طاوشأ ةعبس تيبلاب فاطف ادتبا ةكم لخد اذإف . ةالصلاب ارابتسعا هأزجأ

 فاوط فوطيف جحلا لاعفأب أدبي مث « ةرمعلا لاعفأ هذهو « ةورملاو افصلا نيب اهدعب ىعسيو « اهنم

 نمف : ىلاعت هلوقل ؛ ةرمعلا لاعفأ مدقيو « درفملا يف انيب امك هدعب ىعسيو طاوشأ ةعبس مودقلا

 ةعتملا ىنعم يف نارقلاو ‹ ةرقبلا ۱۹١ 4 جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت

 يضاملا هغيصب -لأس- هدنع ناك نإ الإ « فالح هيف عراضملا ىلع يضاملا فطع : تلق نإف

 . ينم امهلبقتو يل امهرسيف ةرمعلاو حلا ديرأ ينإ مهللا : لوقي نأ ريسيتلا هلاؤسو

 ةرمعب كيبل ) :م لوقي ةيبلتلا يف جحلا ىلع ةرمعلا مدقتب يأ :ش ( لوقب كلذكو ) :م : تلق

 كلذكف) :م ةرمعلا لاعفأ يف ًالوأ عرشي هنأل « ةيبلتلا يف :ش ( ةرمعلا لاعفأب ادبي هنأل ءاًعم ةجحو

 ( كلذ رخأ نإو) :م نآلا انركذ امك ةرمعلا ديرأ ينإ مهللا لوقي « ةرمعلا ركذب يأ :ش ( اهركذب أدبي

 ىلإ ةرمعلاو جحلا ديرأ ينإ مهللا : لاق نآب :ش ( ءاعدلا يف ) :مالوأ ةرمعلا كلذ رخأ نإو يأ :ش

 . ةرمعو ةجحب كيبل لاق نأب :ش ( ةيبلتلاو ) :م هرخآ

 مدقت -هللا همحر- ينامركلا لاقو « بيترتلا نود :ش ( عمجلل واولا نأل « هب سأب ال ) :م

 حرش » يف -هللا همحر- يقانغسلا لاقو . هيي هللا لوسرب ءادتقا ةرمعلا ركذ ىلع جحلا

 مدقت -هللا همحر-«يذمرتلا ىورو « جحلا ىلع ةرمعلا -هنع هللا يضر- يلع مدق « يراخبلا

 يفو جحلا لاعفأ ىلع ةمدقم اهلاعفأ نأل ىنعملاو « ةياورلا ةهج نم حصأ لوألا ةرمعلا ىلع جحلا

 . لضفأ ةيبلتلا يف جحلا ىلع ةرمعلا دقت « عيبانيلا»

 ركذ نكلو « بجاو ريغ :ش ( ةالصلاب اًرابتعا هآزجأ ةيبلتلا يف امهركذي ملو هبلقب ىون ولو ) :م

 نكلو « بجاو ريغ ةيبلتلا دنع اهركذب ىفتكي لب « بجاو ناسللاب امهيف ركذلا طوحأ نأ ناسللاب
 . نراقلا يآ :ش ( لخد اذإف ) :م ةالصلا يف امك طوحأ ناسللاب ركذلا

 نيب فاوطلا دعب ىمسيو « اهنم لوألا ثالثلا يف لمري طاوشأ ةعبس تيبلاب فاطف أدتبا ةكم ) :م

 ىعسيو طاوشأ ةعبس مودقلا فاوط فوطيف جحلا لاعفأب أدبي مث « ةرمعلا لاعفأ اذهو « ةورملاو افصلا

 عتمت نمف > :ىلاعت هلوقل « ةرمعلا لاعفأ مدقيو ) :م جحل اب درفملا يف يأ :ش ( درفملا يف انيب امك «هدعب

 ‹ عتمتلا ىلإ ىهتنمو ةياغ جحلا لعج ىلاعت هللا نأ هنايب (۱۹ةيآلا:ةرقبلا )€ جحلا ىلإ ةرمعلاب

 يف اًضيأ تبث « عتمتلا يف جحلا ىلع ةرمعلا يدقت تبث املف « ةلاحم ال ةرمعلا نم ًادبملا نوكيف

 امهنم لك يف نأل :ش ( ةعتملا ىنعم يف نارقلاو ) :م : هلوق ىنعم وهو هانعم يف نارقلا نأل « نارقلا

 مرحأ جحلا لاعفأ نم غارفلا لبق مث جحلاب درفأ اذإ «ةفحتلا» يفو . هرفس يف نيكسنلا نيب اًعمج

 . ةنسلا كرتل ءاسأ هنكل اًضيأ اًتراق ريصي ةرمعلاب
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 امك رحنلا موي يف قلحي اغإ « جحلا مارحإ ىلع ةيانج كلذ نأل ؛ جحلاو ةرمعلا نيب قلحي الو
 يعفاشلا لاقو . انيهذم اذه مث « درم ا للحتي امك حبذلاب ال اندنع قلحلاب للحتيو « درغلا قلحب
 ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد » : زاب هلوقل ؛ ادحاو اًبعس ىعسيو ادحاو اًفاوط فوطي : هللا همحر

 « ةمايقلا موي
 س

 يف قلحي اغنإو « جحلا مارحإ ىلع ةيانج كلذ نأل ٠ جحلاو ةرمعلا نوب) :م هسأر :ش (قلحي الو ) :م
 - يكاكلا لاق :ش ( درغملا للحتي امك « حيذلاب ال اندنع قلحلاب للحتيو درفملا قلحي امك رحنلا موي
 لحأال» : لاق لب هنأ يور هنأل حبذلاب لحي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو : -هللا همحر
 ليلحتلا نألو « «قلحأ ىتح امهنم لحأ ال» : ةياور يف لاق ةَ هنأ انلو « «رحنأ ىتح امهنم
 . ىهتنا « دعب قلحأ مث ڈ رحنأ ىتح هاور ام لیوأتو « درفملا يف امك قلحلاب لصحي

 همحر - يعفاشلا دنعو -هللا مهمحر- نيحراشلا ضعب لاق : -هللا همحر- يزارتألا لاقو
 هنع كلذ نوكي نأ لمتحيو -هللا همحر- يعفاشلا نع روهشمب سيلاذه « حبذلاب للحتي -هللا
 ىهتنا يمرلا وه للحملا نأ هنع روهشملاو ةياور

 . لوقلا اذه لاق ىتح هبهذم زاج امك يعفاشلا بهذم زجي مل وه : تلق

 لاق هبو « انبهذم وه اعيمج ةرمعلاو جحلا لاعفأب نراقلا نايتإ يأ :ش ( انبهذم اذه مث ) :م
 . بيرق نع مهانركذ دقو -هللا مهمحر- نيعباتلاو -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج

 (ادحاو اًيعس ىعسيو ادحاو اًفاوط ) :م نراقلا يأ :ش ( فوطي:-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م
 نسحلاو يرهزلا لوق وهو « هنع ةياورلا وهو - -هللاامهمحر-دمحأو كلام لاق هبو :ش
 :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م نيريس نباو ملاسو سوواطو -امهنع هللا يضر-يرصبلا
 ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ةمايقلا موي ىلإ جحا يف ةرمعلا تلخد ) ٠م يبنلا لوقل يأ

 نع -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع دهاجم نع -هللا مهمحر- يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو
 يف ةرمعلا تلخد دقو هلک لحیلف يده هدنع نکی مل نمف < « اهب انعتمتسا ةرمع هذه ويي يبنلا

 . جحلا رهشأ يف ةرمعلاب سأب ال هانعمو نسح -هللا همحر- يذمرتلا لاقو « ةمايقلا موي ىلإ جحل ا
 - يرذنملا لاقو . -امهنع هللا يضر- سابع نبا لوق وش امنإ « ركنم ثيدح اذه دواد وبأ لاقو
 . رظن هلاق اميفو : هللا همحر

 يبأ نب نامثعو راشب نب دمحمو ىنثملا نب دمحمو -هللا همحر- لبنح نب دمحأ هاور دقو
 نب ذاعمو نوراه نب ديزي اًضيأ هاورو « اعوفرم ةبتع نع رفعج نب دمحم نع -هللا همحر- ةبيش

 ةاورلا نم رصق نم ريصقتو اعوفرم ةبعش نع قوزرم نب رمعو يسلايطلا دواد وبآو يربنعلا ذاعم
 . ظافحلا هتبثأ اميف رثؤي ال
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 «دحاو قلحو « دحاو رفسو «ةدحاو ةيبلتب هيف يفتكا ىتح لخادتلا ىلع نارقلا ىنبم نألو

 يضر رمع هل لاق «نییعس یعسو « نیفاوط دبعم نب يبص فاط ام هنأ انلو . ناكرألا يف كلذكف

 لمع ءادأب قتحشي اغإ كلذو « ةدابع ىلإ ةدابع مض نارقلا نألو ؛ كيبن ةنسل تيده : - هنع هللا

 ةيبلتلاو ‹ لسوتلل رفسلاو ‹ ةدوصقملا تادابعلا يف لخادت ال هنألو ؛ لامكلا ىلع دحاو لك

 للحتلل قلحلاو « ميرحتلل

 يأ :ش ( هيف يفنكا ىتح ) :م هلوقب لخادتلا حضوأ :ش ( لخادتلا ىلع نارقلا ىنبم نالو ) :م

 يف يفكي اذكف يأ :ش ( ناکرألا يف كلذكف «دحاو قلحو دحاو رفسو ةدحاو ةيبلتب ) :م نارقلا يف

 ةروكذملا ءايشألاب مارحإلا يف لخادتلا ءاج امك ىنعملا لاصاح « يعسلاو فاوطلا وهو ناكرإلا

 . ناكرألا نم امه نيذللا يعسلاو فاوطلا يف اًصضيأ لخادتلا ءاج

 تیده :-هنع هللا يضر- رمع هل لاق نییعس یعسو نيفاوط دبعم نب يبص فاط امل هنأ انلو ) :م

 نباو روصنم نع يئاسنلاو دواد وب هجرخأ دقف « اذكه عقي مل ثيدحلا اذه :ش ( يب كيبن ةنسل

 لاقف اعم امهب تللهأ : لاق يباعشلا دبعم نب يبص نع لئاو ينب نع امهالك شمعألا نع هجام

 يف نابح نبا هاورو ‹ ةصق هيف مهضعب ركذو < الب كيبن ةنسل تيده -هنع هللا يضر- رمع

 . ٠ مهديناسم » يف ةبيش يبأ نباو يسلايطلا دواد وبأو ةيوهار نب قاحسإو دمحأو «هحيحص»

 ثيدح اذه دبعم نب يبصلا ثيدحو : «للعلا» باتك يف -هللا همحر- ينطقرادلا لاقو

 ىعسو نيفاوط فاطف نرق دبعم نب يبص نأ « طوسبملا » يف نيسحلا نب دمحم ىورو « حيحص

 مصب يبصو . كيبن ةنسل تيده : لاقف -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمعل كلذ ركذف « نييعس

ف -هللا همحر- نابح نبا هركذ يفوكلا يبلعشلا ةدحوملا ءابلا حتفو ةلمهملا داصلا
 نيعباتلا ي

 . تاقثلا

 :م ةدابع ىلإ ةدابع مض يأ :ش ( كلذو ) :م ىرخأ :ش (ةدابع ىلإ ةدابع مض نارقلا نألو ) :م

 هنألو ) :م اًتارق ال امهدحأل ًاطاقسإ نوكي الو :ش ( لامكلا ىلع ةدحاو لك لمع ءادأب ققحتي اغنإ )

 . تابوقعلا فالخب :ش ( ةدوصقملا تادابعلا يف لخادت ال

 . لخادتلا اهيفو ةدابع اهنإف « ةوالتلا ةدجسب ضوقنم اذه : تلق نإف

 ىلع جرحلا عفرل لخادتلا نألو « كلذك تسيل ةدجسلاو « ةدوصقللا ةدابعلا دارملا : تلق

يأ ءاهانعم يف سيل هنأل « جحلا امهب قحلي الو امهيلع ساقي الف سايقلا فالح
 دوجو يف 

 . جرحلا

 ٠ ميرحتلل ةيبلتلاو ) :م هلوقو - اذهب رفسلو - هلوق نع باوج :ش ( لسوتلل رفسلاو ) :م

 ريغ ةيبلتلابو < هلوق وهو « بيرق نع ىضماميف هركذ هنأل « اًراركت عقو :ش ( للحتلل قلحلاو
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 ةيرحتبو « نالخادتي ال عوطتلا يعفش نأ ىرت الآ «ناكرألا فالخب دصاقمب ءايشألا هذه تسيلف

 . (جحلا تقو يف ةرمعلا تقو لخد .هاور ام ىنعمو « نايدؤي ةدحاو

 يعسلا دارفإ رابتعاب انه اهو « لضفأ دارفإلا رابتعاب كانه ركذ ليق . هرخآ ىلإ . . ةروصحم

 . ركنم ريغ راركتلا يف هلثمو « نيرابتعالاب هنع باوجلا ىلإ جاتحيف

 . اًحوضو ديزي هيف رارکتلاو « حرش اذه : تلق

 يهاغإو :ش ( دصاقمب ) :م قلحلاو ةيبلتلاو رفسلا ينعي :ش ( ءايشألا هذه تسيلف ) :م

 «دحاو رفسب ىفتكيف « ةرمعلاو جحلا ءادأ ىلإ لسوتلل رفسلا نأل « اهيف لحخادتلا زاجف ءلئاسو
 « للحتلا قلحلا نم دوصقملاو « ةدحاو ةيبلتب امهمارحإ لصحيو « مارحإلا ةيبلتلا نم دوصقملاو
 « نكر فاوطلاو « يعسلاو فاوطلا وحن :ش ( ناكرألا فالخب ) :م دحاو لحب كلذ لصحيف

 . نالخادتي الف « بجاو يعسلاو

 ال :ش ( نايدؤي ةدحاو ةيرحتبو نالخادتي ال عوطتلا يعفش نأ ىرت الأ ) :م هلوقب كلذ حضوأو

 ثيدحلا نع باوج اذه :ش ( هاور ام ىنعمو ) :م هيف لخادتلا ءىزجيف « ةدوصقم ريغ ةيرحتلا نأ
 ) :م -هنع هللا يضر- يعفاشلا هاور يذلا ثيدحلا ىنعم يأ -هللا همحر- يعفاشلا هب جتحا يذلا

 زوجيو « هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا فذح قيرطب :ش ( جحلا تقو يف ةرمعلا تقو لخد مث

 . سايقلا مدع دنع كلذ

 ردق اغنإو ء اهلهأ لأسا يأ « (۸۲ةيآلا: فسوي) 4 ةيرقلا لأساو :  ىلاعت هلوق يف امك

 اًقرط نوكي نأ نكي ال ضرفلا نأل « جحلا ةقيقح يف اهلوخد نكي ال ةرمحلا ةقيقح نأل كلذ
 رهشأ يف ةرمعلا ءادأ زوجي ىنعملا نوكيف « اًزاجم تقولا داحتا داري نأب زاجملا نيعتف « رخآ ءيشل
 نأ نايبل ال « جحلا رهشأ يف اهؤادأ زوجي ال ةرمعلا نأ ةيلهاجل ا لهأ لوق يفنل كلذو ء جحلا
 . دحاو يعسو دحاو فاوطب يتأي نراقلا

 الي يبنلا نأ يردخلا ديعس يبأ نع ةيطع نع ىليل يبأ نبا نع ينطقرادلا ىور : تلق نإف
 . ° بحاو اًقاوط ةورملاو ًافصلابو ادحاو اًفاوط تييلأب امهل فاطف ةرمعلاو جحلا نيب عمج

 يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم وه ىليل يبأ نبا : -هنع هللا يضر- يزوجلا نبا لاق : تلق
 انملس نئلو : ليقو « هنم فعضأ ةيطعو : « حيقنتلا » يف لاقو « فيعض وه -هللا همحر- ىليل

 جرخأو . هريغو دبعم نب يبص نع يورام ليلدب ةدحاو ةفص ىلع امهل فاط هانعمف هتحص

 نبا نع ءاطع نع كلملا دبع نع دوسألا يبأ نب روصنم انث ورمع نب دواد نع (۲۷۳ )١/ ينطقرادلا جرخأ (1)
 . نسح هدانسإو «هترمعو هتجح ادحاو اًفارط فاط ةَ هللا لوسر نآ سابع
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 ‹ هيلع قحتسملا وه اب ىتأ هنأل ؛ هئزجي نييعس ىعسو « هتجحو « هترمعل نيفاوط فاط نإف : لاق

 ؛رهاظف امهدنع امأ . ءيش همزلي الو « هيلع ةيحتلا فاوط ميدقتو ‹ ةرمعلا يعس ريخأتب ءاسأ دقو

 ال هكرتو « ةنس ةيحتلا فاوط هدنعو ءامهدنع مدلا بجوي ال كسانملا يف ريخأتلاو ميدقتلا نأل

 يعسلاو « ىلوأ هيدقتف « مدلا بجوي

 دبع نب دامح نع -هنع هللا يضر- يلع دنسم يف «ىربكلا هننس» يف -هللا همحر- يئاسنلا

 جحا نيب عمج دقو يبأ عم تفط : لاق -هللا همحر- دمحم نب ميهاربإ نع يراصنألا نمحرلا

 ‹ كلذ لعف -هنع هللا يضر- لع نأ يشدحو ٠ نییعس مهل مسو نیاوط اهل فاطن رعد

 سر دمحم لاق يآ یناوط اط ناف : لاق خلا یفمب ینو : (نیفاوط اط ناف ب

 فاط نإف نراقلا يف -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع « ريغصلا عماجلا » يف -هللا

 بحاص لاق ول : -هللا همحر- يزارتألا لاق :ش ( هئزجی نییعس یعسو هتجحو هترمعل ) :م نیفاوط

 دعب نايعسلا ةلأسملا ةروص نأل « ىلوأ ناكل ءافلا فرحب وأ ظفلب ىعسو هلوق ىف ١ ةيادهلا »

 عماجملا» يف -هنع هللا يضر- دمحم ركذاذهلو « واولا فرح نم كلذ مهفي الو نيفارطلا

 يف هللا همحر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع -هللا همحر- دمحم لاق ثيح مث ظفلب « ريغصلا

 . ىهتنا ‹ ءاسأ دقو هئزجي : لاق نییعس یعسی مث هتجحلو هترمعل نيفاوط فوطي نراقلا

 واولا تناك نإو « يعسلا لبق ناك فاوطلا نأ رعشي نيفاورط فاط - ظفل دقت : تلق

 . روهشم ريغ ناک نإو اًضيأ بیترتلل ءيجت اهنأ ركذ مهضعب نأ ىلع « عمجلل

 ةرمعلا يعس ريخأتب ءاسأ دقو ) :م نايعسو نافاوطلا وهو :ش ( هيلع قحتسملا وه اب ىتأ هنأل ) :م

 ةيحتلا فاوط لاق ثيح فنصملا عم : ىلوألا « تاشقانم انه اه :ش ( هيلع ةيحتلا فاوط ميدقتو

 فاوط « نيفاوطلا دحأ دارملا نأ -هللا همحر- دمحم مالك نم رهاظلا نأل مودقلا فاوط ينعي

 دمحملو . هئزجت ةلأسملا باوج يف : لاق اذهلو « مودقلا فاوط ال ةرايزلا فاوط رخآلاو ةرمعلا

 نايتإب رجألا لصحي الو ضرفلا ةدهع نع جورخلا يف اًيفاك نوكي امع -هللا همحر- ةدابع نبا

 نأ يغبني ناك ةلأسملا هذه يف -هنع هللا يضر- دمحم عم : ةيناثلا ةشقانلا . ضرفلا كرتو ةنسلا

 ( ءيش همزلي الو ) :م فاوطلا ىلع يعسلا مدق اذإ امك « لطبيف عورشملا بيترتلا كرت هنأل « هئزجي

 . مد يأ :ش د

 ينعي :ش ( رهاظف ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ام ) :م

دنعو .امهدنع مدلا بجوي ال كسانملا يف ريخأتلاو ميدقتلا نأل ) :م رهاظ موزللا مدع
 دنعو يأ :ش ( ه

 يعسلاو « ىلوأ هميدقتف مدلا بجوي ال هكرتو ةنس ةيحتلا فاوط ) :م - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ

 )١( قودص ميهاربإو ‹ لوهجم وهو ينراصنألا نمحرلا دبع نب دامح هيف : تلق .
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 ةرمجلا ىمر اذإو : لاق . فاوطلاب لاغتشالاب اذكف « مدلا بجوي ال رخآ لمعب لاغتشالاو هريخأتب
 ‹ ةعتملا ىنعم يف هنأل ؛ نارقلا مد اذهف « ةندب عبس وأ « ةندب وأ « ةرقب وأ « ةاش حبذ رحنلا موي

 ءاش نإ هباب يف هركذن ام ىلع « منغلاو « رقبلاو « لبإلا نم يدهلاو . اهيف هيلع صوصنم يدهلاو

 انركذ ام ىلع ةرقبلا ىلعو .هيلع عقي ةندبلا مسا ناك نإو « ريعبلا انه ةندبلاب دارأو «ىلاعت هللا

 نأل « ةيحتلا فاوطب يأ :ش ( فاوطلاب لاغتشالاب اذكف « مدلا بجوي ال رخآ لمعب لاغتشالاو هريخأتب
 . ةرمعلا فاوط رخآلاو « ةيحتلا فاوط امهدحأ امه دنع

 -يرودقلا لاق يأ« ىمراذإو لاق خسنلا رثكأ يفو :ش (رحنلا موي ةرمجلا ىمر اذإو ) :م
 يأ «ىمر اذإو : لاق خسنلا رثكأ يفو « رحنلا موي ةبقعلا ةرمج نراقلا ىمر اذإو -هنع هللا يضر
 وأ ةرقب وأ ةاش حبذ ) :مرحنلا موي ةبقعلا ةرمج نراقلا ىمر اذإو :- هنع هللا يضر- يرودقلا لاق
 . نارقلا مد روكذمل ا اذهف يأ :ش ( نارقلا مد اذهف ةندب عبس وأ ةندب

 ءةدحاو ةرفس يف لاقي امهنم الك نأل :ش ( ةعتملا ىنعم يف ) :م نارقلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م
 نمف : ىلاعت هلوقب ةعتملا يف يأ :ش ( اهيف هيلع صوصنم يدهلاو ) :م عتمتملا ىنعمب مسا ةعتملاو
 يدهلا نم رسيتسا ام هيلعف يأ « (١۱۹ةيآلا : ةرقبلا) € يدهلا نم رسيتسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت
 يف عتمتلا ىنعم يف هنأل « نراقلا ىلع بجي كلذكف « صنلاب عتمتملا ىلع ابجاو يدهلا ناك اذإف
 . نيكسنلا نيب عمجلا

 صوصنم يدهلاو لاق الو « ةثالثلا هذه نم يأ :ش ( منغلاو رقبلاو لبإلا نم يدهلاو ) :م
 نم رسیتسا امف # : ىلاعت هلوق يف روكذملا يدهلا يأ - يدهلاو - هلوقب يدهلا نيب ةعتملا يف هيلع
 ىلع هيف يتلا ماكحألا ريسفت لاحأ مت ةثالشلا هذه نم . ىدهأ نإو (١۱۹ةيآلا:ةرقبلا) € يدهلا
 دارأو ) :م يدهلا باب يف يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف هركذن ام ىلع ) :م هلوقب يدهلا باب
 ناك نإو ريعبلا ) :م - ةندب عبس وأ ةندب وأ - هلوقب -هللا همحر- يرودقلا دارأ يأ :ش ( انه ةندبلاب
 :مامهيلع قلطي ةندبلا مسا نأل :ش ( ةرقبلا ىلعو ) :م ريعبلا ىلع يأ :ش ( هيلع عقي ةندبلا مسا
 - ريعبلا ةندبلاب دارأو- هلوق نأ ملعاو . بابلا اذه لبق يذلا لصفلا رخآ يف :ش ( انركذ ام ىلع)

 لاق فيكف « ريعبلا ىلع قلطت ةندبلا نولوقت متنأ لاقي نأ وهو ردقم لاؤس نع باوج هنآك
 قالطإ ركنن ال نحن باوجلاو ؟ ةندب عبس وأ ةندب وأ ةرقب وأ انه اه -هنع هللا يضر- يرودقلا
 . كلذك انه اهو « ادرفم هسفن نم دحاو لك ىلع ةندبلا

 عبسو مرحلا ىلإ هب ىدهي امل مسا وهو يده هيلع صوصنملا نكل « كلذ انملس : تلق نإف
 نم رسيتسا ام هيلع ناک لعفف « يده يلعفاذك تلعف نإ :لاق ولاذهلو « كلذك سيل ةندب
 . ةاش وهو « يدهلا

 يضر- رباج ثيدحب ةرقبلا وأ ةندبلا عبس زاوج تبث نكلو متركذام سايقلا نأ :باوجلاف
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 موي اهرخآ جحا يف ف ماي ةثالث ماص حبذي ام هل نكي مل اذإف« ةرقبلا عبس ريعبلا عبس زوجي امكو

 جحلا يف مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف # : ىلاعت هلوقل ؛ هلهأ ىلإ عجر اذإ مايأ ةعبسو « ةفرع

 ؛ هلثم نارقلاف عتمتلا يف درو نإو صنلاف . (ةرقبلا )۱۹١ « ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ ةعبسو

 هسفن نأل ؛ هتقو -ملعأ هللاو - جحل اب دارملاو « نيكسنلا ءادأب قفترم هنأل

 ةاشلا يفو ةعبس ةندبلا يفو ةعبس ةرقبلا يف يب هللا لوسر عم انك نيح انكرشأ : لاق -هنع هللا

 فرصني رذنلا نأ قرفلاف ميلستلا ريدقت ىلعو «يف ةياور الف ةندب عبس ىون اذإ رذانلا امأو « دحاو

 .اًقرع يدهب سيل يدهلا ضعبو نيميلاك فراعحملا ىلإ

 م روكذملا -هنع هللا يضر- رباج ثيدحل :ش ( ةرقبلا عبس زوجي ريعبلا عبس زوجي امكو ) :م

 نإ ادبي هتقو يف يأ :ش ( جحلا يف مايأ ةثالث ماص حبذي ام ) :م نراقلل يأ :ش ( هل نکی مل اذإف )

 مويب ةيورتلا لبق موصي :ش ( ةفرع موي ) :م مايألا ةثالثلا رخآ يأ :ش ( اهرخآ ) :م ةرمعلاب مرحأ

 . ةفرع مويو ةيورتلا مويو

 ةمقلعو مهيلع هللا ناوضر ريبج نب ديعسو نسحلاو ءاطعو يعخنلاو يبعشلاو سوواط لاق

 دنع ةفرع موي موص هركو -هنع هللا يضر- رمع لوق وهو ةمئألا سمش لاقو . رانيد نب ورمعو
 ىلإ رشعلا لوأ نم نهموصي -هللا امهمحر- يروثلاو « يعازوألا لاقو -هللا همحر- يعفاشلا

 ءاطع لاق هبو . لالح وأ ةرمعلاب مرحم وهو جحلاب مارحإلا لبق اهموصي نأ زوجيو ةفرع موي

 -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع ىكح هنأ روث يبأ نع رذنملا نبا ىكحو -هللا امهمحر- دمحأو

 دعب الإ زوجي الو « امهريغ دنع لقنلاو «حيحص ريغ اذه : تلق ةرمعلاب مرحي نأ لبق زوجي هنأ

 . فالخ الب اذه لاق « عئادبلا» و « طيحملا» و « طوسبملا » يف هركذ اذكو « ةرمعلاب مارحإلا

 دجي مل نمف : ىلاعت هلوقل هله ىلإ عجر اذإ ) :م مايأ ةعبس موصي يأ :ش ( ماي ةعبسو ) :م

 درو نإو صنلاف « (١۱۹ةيآلا:ةرقبلا) 4 ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ ةعبسو جحا يف ماي ةثالث مايصف

 ‹« جحلاو ةرمعلا يأ :ش ( نيكسنلا ءادأب قفترم ) :م نراقلا نأل يأ :ش ( هنأل هلثم نارقلاف عتمتلا يف

 . هنایب رم دقو

 (٦۹٠ةیآلا: ةرقبلا) € جحلا يف مايأ ةثالث مايصف :  یلاعت هلوق يف يأ :ش ( جحل اب دارملاو ) :م

 ( افرظ حلصي ال ) :م جحلا سفن يأ :ش ( هسفن نأل ) :م جحلا تقو يأ :ش ( هتقو ملعأ هللاو ) :م

 ‹ موصلا وهو « رخآ لعفل اًقرظ نوكي نأ حلصي ال لعفلاو « ةمولعم ا لاعفألا نع ةرابع هنأل :ش

 دنعو . زوجي ةرمعلا مارحإ دعب ماص ول ىتح <« ةياور يف دمحأ دنعو اندنعاذهو « تقولا نيعتف

 . جحلا مارحإ دعب الإ ةثالثلا موصي ال -هللا همحر- رفزو كلامو -هللا همحر- يعفاشلا

 هللا -هقفو ثيح كسن مد هنإ :انلق « ةالصلاك اهتقو لبق زوجي الف ةيندب ةدابع موصلا نأل

 عرشو انيلع نم ىلاعت هللا نإف « ةرمعلا يف رهظي هرثأو « ةدحاو ةرفس يف نيكسنلا ءادأل -ىلاعت
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 نأل ؛ ةفرع مويو ء ةيورتلا مويو مويب ةيورتلا موي لبق موصي نأ لضفألا نأ الإ ‹ اًقرظ حلصی ال
 اهماص نإو ‹ لصألا ىلع ردقي نأ ءاجر هتقو رخآ ىلإ هريخأت بحتسيف « يدهلا نع لدب موصلا
 لاقو . هنع يهنم اهيف موصلا نأل ؛ قيرشتلا مايأ يضم دعب هانعمو « زاج جحلا نم هغارف دعب ةكمب

 رذعتل هيزجي ذئنيحف « ماقملا يوني نأ الإ عوجرلاب قلعم هنأل زوجي ال : هللا همحر - يعضاشلا
 ناكف « هلهأ ىلإ عوجرلا ببس غارفلا ذإ « متغرف يأ ‹ جحلا نع متعجر: هانعم نأ انلو . عوجرلا

 . مدلا الإ هئزجي مل رحنلا موي ىنأ ىتح موصلا هتاف نإو «زوجيف ببسلا دعب ءادألا

 باب يف لصألا يه تناكف ةرمعلا يف هرثأ رهظف « ةرفكلا لوقل ادر جحلا رهشأ يف ةرمعلا
 . هنع زجاعلل هفلخ يذلا موصلا زاج يدهلا بوجو ببس دجو اذإف « نارقلاو عتمتلا

 دارملا يأ - هتقو جحلاب دارملا- :هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( موصي نأ لضفألا نأ الإ ) :م

 لبق) :م موصي نأ لضفألا نكل « تقولا وه 4 جحلا يف مايأ ةثالث مايصف # : ىلاعت هلوق نم روكذمل اب

 هتقو رخآ ىلإ هريخأت بحتسيف « يدهلا نع لدب موصلا نأل  ةفرع مويو ةيورتلا مويو مويب ةيورتلا موي
 يأ :ش ( اهماص نإو ) م۰ يدهلا وهو :ش ( لصألا ىلع ردقي نأ ) :م ءاجر لجأل يأ :ش ( ءاجر

 يأ :ش (هاتعمو ) :م ناک ناکم يأ يف :ش ( زاج جحلا نم هغارف دعب ةكمب ) :م مايأ ةعبس ماص نإ
 يهنم ) :م قيرشتلا مايأ يف يأ :ش ( اهيف موصلا نأل « قيرشتلا مايأ يضم دعب ) :م مالكلا اذه ىنعم
 اذه ديقامنإو « موصلا باتك يف رم دقو ٠« مايألا هذه يف اوموصت ال الآ » : ةَ هلوقل :ش ( هنع
 . ديقلااذه ركذي مل هنأل - هانعمو - هلوقب مالكلا

 . -هللا همحر- يرودقلا مالك حرشي هنأل هركذ كلذلف هيف دارملا وه دارملا نكلو

 :م اهب ميقي نأ الإ « ةكمب ةعبسلا موص يأ :ش ( زوجي ال :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م
 ىفتنا اذإف « اًطرش عوجرلا نوكيف هلهأ ىلإ :ش (عوجرلاب قلعم ) :م ةعبسلا موص يأ :ش ( هنأل)
 . طورشملا ىفتنا طرشلا

 ءادألا ناكف « هلهأ ىلإ عوجرلا ببس غارفلا ذإ  متغرف يأ « جحلا نع متعجر اذإ:هانعم نأ انلو ) :م

 ببسلا ةدارإو عوجرلا وهو ببسملا ركذ باب نم اذهو « ببسلا دوجو دعب يأ :ش ( ببسلا دعب
 سيل عوجرلا نأل « زاجملا ىلإ ريص اغنإو :ش (زوجيف ) :م ببسلا دعب ءادألا ناكو غارفلا وهو
 عوجرلا دجوي مل نإو ةكمب ةعبسلا موص هل زاج ةكمب ةماقإلا ىون اذإ هنأ ىرت الأ قافتالاب طرشب

 اذإ ىنعم ىلعألا ةلاحلا ىلإ متعجر اذإ ليقو « ةكم ىلإ متعجر اذإ هانعم ليق دقو « هلهأ ىلإ
 موي ىتأ ىتح ) :م ةثالثلا مايألا هذه موص يأ :ش ( موصللا هتاف نإو ) م . جحلا لاعفأ نم متغرف
 هللا يضر- سابع نباو -هنع هللا يضر- يلع نع كلذ ىور :ش ( مدلا الإ هئزجي مل رحنلا

 دعب اهموص بوجوو -هللا مهمحر- ءاطعو نسحلاو دهاجمو سواطو ريبج نب ديعسو -امهنع
 ىلع -هللا همحر- يعفاشلا لاوقأ دحأ وهو -هللا همحر- رذنملا نباو يروثلاو دامح قيرشتلا مايأ
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 . ناضمر موصك يضقيف « تقوم موص هنأل ؛ مايألا هذه دعب موصي : هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 «(جحلا يف مايآ ةثالث مايصف دجي مل نمف :  ىلاعت هلوقل اهيف موصي : - هللا همحر - كلام لاقو

 وأ صنلا هب ديقتيف مايألا هذه يف ‹ موصلا نع روهشملا يهنلا انلو .هتقو اذهو «( ةرقبلا )۱۹١

 لدب موصلا نأل ؛ اهدعب ىدؤي الو « الماك بجو ام هب ىدأتي الف « صقنلا هلخدي

 - يعفاشللو قيرشتلا مايأ يأ :ش ( مايألا هذه دعب موصي :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 موص هيلع : يناثلا ‹ يدهلا ىلإ لقنيو ‹« موصالل : اهدحأ : لاوقأ ةتساذه ىف -هللا همحر

 . مايأ ةعبرأب قرفي : عبارلا « مويب قرفي مايأ ةرشع موص هيلع : ثلاثلاو « اًقلطم مايأ ةرشع

 . ريسلا ناكمإ ةدمب قرفي : سماخلاو

 يف يوونلا هلك كلذ ركذ مهدنع اهحصأ وهو ريسلا ناكمإ ةدمو « مايأ ةعبرأب : سداسلاو

 هللا همحر- يزورملا قاحسإو حيرش نبا جرخأو : -هللا همحر- يوونلا لاقو « بذهملا حرش

 . هژاضق بجي هؤادأ تاف اذإف :ش ( ىضقيف تقؤم موص هنأل ) :م اًقالخ هيف ملعن الو : ةمادق

 نمف #: ىلاعت هلوقل ) :م قنيرشتلا مايأ يف يأ :ش ( اهيف موصي :-هللا همحر- كلام لاقو ) :م

 موصلا نع روهشملا يهنلا انلو هتقو اذهو «:ش (٣۱۹ةيآلا:ةرقبلا ) :م( جحلا يف مايأ ةثالث مايصف دجي مل

 ركعيو «موصلا يف رم دقو ٠‹ مايألا هذه يف اوموصت ال الأ»: يب هلوق وهو :ش ( مایألا هذه يف

 مايأ يف صخري مل :الاق -مهنع هللا يضر- رمع نباو ةشئاع نع يراخبلا هجرخأ ثيدح هيلع

 لاقو « دنسملا هبشي اذه : «ةفرعملا» يف يقهيبلا لاقو « يدهلا دجي مل نل الإ نمضي نأ قيرشتلا

 همحر- لمكألا لاقو « ًالسرم هيب يبنلا نع هيوري باهش نبا نأ ينغلب -هللا همحر- يعفاشلا

 يف موصلا ةيعرش ىلع لدي صنلا لاقي امع باوجلا ىلإ ةراشإ روهشملا ظفلب ضيرعتلا يفو :هللا

ل « ربخل اب قيرشتلا مايأ ريغب هدييقت زوجي الف - جحلا يف - هلوقب مايألا هذه
 ‹« باتكلاب خسن هنأ

 . هب دييقتلا زوجيف روهشم ربخلا نأ باوجلا ريدقتو

 (جحلا يف ماي ةثالث مايصف > : ىلاعت هلوق روهشملا رباب ديقتي يأ :سش ( صنلا هب ديقتيف ) :م

 روهشملا ربخلاب لجو زع هللا باتك نم قلطملا دييقت نأ لوصألا يف ملع دقو « (٠۱۹ةيآلا:ةرقبلا)

 دورول موصلا لخدي ينعي :ش ( صقنلا هلخدي وأ ) :م قالطإلل اخسن ديقملاب لمعلا نوكيف « زئاج

 صقنلا ببسب ىدأتي الف يأ :ش ( الماك بجو ام هب یدأتی الف ) :م مایألا هذه يف موصلا نع يهنلا

 . مايأ ةثالث موص ًالماك بجو اب دارأو ء ًالماک بجو ام

 ولف « يدهلا نع يأ :ش ( لدب موصلا نأل ) :م مايألا هذه دعب يأ :ش ( اهدعب ىدؤي الو ) :م

 مث « لدب موصلا ءادأ نأل كلذو « عرشلا يف هل ريظن الو « لدب لدبلل نوكي نأ همزلي هؤاضق زاج

 ۰ ۲۹٦



 نعو . لصألا ىلع مدلا زاوجو « جحلا تقوب هصخ صنلاو «اًعرش الإ بصنت ال لادبألاو

 ‹ نامد هيلعو للحت يدهلا ىلع ردقي مل ولف « ةاشلا حبذب هلثم يف رمآ هنآ - هنع هللا يضر -رمع

 يدهلا لبق للحتلا مدو ‹ عتمتلا مد

 ‹ سايقلا فالخ ىلع لدبلا ينعي :ش ( اعرش الإ بصنت ال لادبألاو ) :م لدبلا ىلع لدي هؤاضق

 ( جحلا تقوب هصخ صنلاو) :م عراشلا تابثإب الإ تبثي الف ‹ موصلاو مدلا ةقارإ نيب ةلثام ال هنأل

 موصلا يأ -هصخ- هلوق (١١۹٠ةيآلا : ةرقبلا) € مايأ ةثالث مايصضف دجي مل نمف  هلوق وه صنلا :ش

 مدلا وهو لصألا مكح رهظيف « اًضيأ وه تاف هتقو تاف اذإف « جحلا يف لاق ثيح « جحلا تقوب

 . ناکام ىلع

 رحنلا مايأ يف زوجي مدلا لاقي نأ وهو لاؤس باوج اذه :ش ( لصألا ىلع مدلا زاوجو ) :م

 ال ةلاصأللا قيرطب مدلا زاوجو لاقف « هلدب هنأل « موصلا زوجي نأ يغبني اهدعبو « قيرشتلاو

 يفف « اًقلطم يقبف (يدهلا نم رسيتسا امف :  لاق ثيح « تقوب عراشلا هديقي ملو « لدبلا قيرطب

 . جحلا تقوب تقوم هنأل « موصلا فالخب « زوجي هب ىتأ تقو يأ

 يدهلا دجي مل نراق يف ينعي :ش ( ةاشلا حبذب هلثم يف رمأ هنآ -هنع هللا يضر- رمع نعو ) :م

 يف هركذ اذكو « بيرغ -هنع هللا يضر- رمع نع اذهو « رحنلا ماي هيلع تتأ ىتح مصي ملو

 لاقف « جحلا ىلإ ةرمعلاب تعتمت ينإ : لاقف رحنلا موي لجر هاتأ هنأ رمع نع لقنف « طوسبملا»

 هطعأ ىتف اي :لاقف « مهنم دحأ انه ام : لاق « كبراقأ لس : لاق « ءيش يعم ام لاق « ةاش حبذا :

 . ةاش ةميق

 لبق للحتلا مدو عتمتلا مد « نامد هيلعو للحت يدهلا ىلع ) :م نراقلا يأ :ش ( ردقي مل ولف ) :م

 . هناوأ لبق للحتلا عوقول كلذ مزليامغنإ : -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاق :ش ( يدهلا

 . نامد همزلي نأ يغبنيف « نيمارحإ ىلع ةيانج للحتلا : تلق نإف

 الو « طقف جحلا مارحإ ىلع ةيانج اذه نوكيف « ةرمعلا مارحإ نع قلحلاب جرح هنإ : تلق

 ماص لام لا دعب يدهلا ىلع ردق ول « عئادبلاو طيحملا » يفو . ءيش قلحلا نع حبذلا ريخأتب همزلي

 موص لبق رصق وأ قلح امدعب هدجو نإو « هموص لطبو يدهلا همزل رحنلا موي لبق مايأ ةثالث

 . مات هموصو « هيلع يده الف رحنلا مايأ تضم ىتح لحي مل ولاذكو « هيلع يده الف ةعبسلا

 للحتلا دعبو « يدهلا بجيو هموص لطب نيموي موص دعب يدهلا دجو طوسبملا » يفو

 يدهلا دجو مث مايأ ةثالث ماص درجملا يفو « هتالص نم هغارف دعب ءاملا دجو اذإ مميتملاك بجي ال

 يف -هنع هللا يضر- دمحم لاقو . هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يفو « هموص لطب هموص دعب

 لاقو . اهدعب وأ حبذلا مايأ يف يدهلا دجو ءاوس « هموص زاجو « هيلع حبذ ال ةعامس نبا رداون
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 هيلع رذعت هنأل ؛ فوقولاب هترمعل اًضفار راص دقف تافرع ىلإ هجوتو « ةكم نراقلا لخدي مل نإف

 عورشملا فالخ كلذو « جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأ ناب ريصي هنأل ؛ اهؤادأ

 نبا هراتخاو « هموص يف ىضم رسيأ مث موصلا يف لحد اذإ : -مهنع هللا يضر- ةداتقو نسحلا

 . -امهنع هللا يضر- دمحأو كلامو -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « رذنملا

 ولف - هلوق نأ هنايب لاكشإللا دروأ هنأ هلصاح « اًريثك اًمالك عضوملا اذه يف يزارتألا لاقو

 نكلو يرودقلا رصتخمل « هحرش » يف هنيعب يرودقلا ظفل - يدهلا لبق -هلوق ىلإ - ردقي مل

 لاكشإلاو نراقلا ىلإ كلذ لقن ةيادهلا بحاصو عتمتملا يف همالك قاس -هللا همحر- يرودقلا

 هنأل ءاوس « درفملا مكح ةرافكلا يف همكح عتمتملاو ةرافكلا يف ادحاو امهمكح لعج فيك وه هنأ

 . ةرمعب مرحم

 هيلع بجي كلذك ناك املف « « يواحطلا حرش » يف حرص هبو « ةجحب هئزجي اهنم غرف اذإف
 ول هنأ الإ ةيانجلا لجأل نامد هيلع بجي ىنج اذإ نراقلا امأو « ىنج اذإ درفملاك « ةرافكلل دحاو مد

 ريخأت ققحتبي الف درغملا ىلع حبذ ال هنأل « اًضيأ ةفينح يبأ دنع مد همزلي ال حبذلا لبق درفملا قلح

 ةرمعلاو جحلا يف ذ نيمارحإ ىلع ةيانجب كسنلا مد ىوس نارخآ نامد انه بجي نأ يخبنيف < « كسنلا

 . یھتنا « اعیمج

 يذلا يدهلا دصق نراقلا ىلإ عتمتلا ظفل لقني مل -هللا همحر- ةيادهلا بحاص : تلق
 وه عتمتملا ظفل نم -هللا همحر- يرودقلا دارم نأ كلذ ةين لب « لاكشإ هيلع دري ىتح هركذ

 قرف امهنيب ناك نإو ‹ ةروصلا يف ذ ناكسن امهنم الك نأ ثيح نم هيلع هقالطإ حصي هنأل « نارقلا

 . نارقلا وأ عتمتلا مد هلوق دعب انه حارشلا ضعب دنع عقو اذهلو « مكحلا يف

 ظفل اذه :ش ( فوقولاب هترمعل اًضفار راص دقف تافرع ىلإ هجوتو ةكم نراقلا لخدب مل نإف ) :م
 :ش ( هنأل) :م هلوقب هليلعت « ةيادهلا» بحاص ركذو « هرصتخم يف -هنع هللا يضر- يرودقلا

 ىلع ةرمعلا لاعفأ ايناب ريصي هنأل ):م ةرمعلا ءادأ يأ :ش ( اهؤادأ هيلع رذعت ) :م نراقلا نأل يآ

 . ةرمعلا لاف ىلع ابترم فوقولا نوكي نأ ورشا نأل :ش ( عورشملا فالخ كلذو « جحلا لاعفأ

 ابأ نإف « هترمعل فوطي نأ لبق تافرع ىلإ ه رصتخم يف -هنع هللا يضر - يزاحطلا لاقو

 ةرمعو مد هيلعو هجوت نیح هترمعل اًضفار كلذب راص دق لوقي ناك - هنع هللا يضر-ةفينح

 هترمعل اًضفار نوكيال : - هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو . هجح ىف ىضيو ءاهناکم

 . سمشلا لاوز دعب تافرعب فقي یتح
 وبآأ ركذ يذلا فالحخلا اذه : يواحطلا رصتخمل هحرش ىف -هللا همحر- يزارلا ركب وبأ لاقو

 عماجلا» ةياور امأو « نيتياور اهيف -هللا همحر- ةفينح يبأ نع فرعنامنإو « هفرعن ال رفعج

 بحاص ىورو لاوزلا دعب تافرعب فقي ىتح هجوتلاب ًضفار نوكي ال هنإف «لصألا»و ؛ريغصلا
۹۸ 



 قرفلاو .اًضيأ - هللا همحر - ةفينح يبأ بهذم نم حيحصلا وه « هجوتلا درجمب اًضفار ريصي الو

 ءادآ دعب هجوتم هجوتلاب كلانه رمألا نأ اهيلإ هجوت اذإ ةعمحجملا موي رهظلا يلصي نأ نيبو هنيب هل

 مد هنع طقسو : لاق . اقرتفاف « ةرمعلا ءادأ لبق هنع يهنم عتمتلاو نارقلا يف هجوتلاو ءرهظلا

 اهيف عورشلا دعب هترمع ضفرل مد هيلعو « نيكسنلا ءادأل قفتري مل ةرمعلا تضفترا امل هنأل نارقلا

 .ملعأ هللاو « رصحملا هبشأف « اهيف عورشلا ةحصل اهؤاضق هيلعو

 هجوتلاب اًضفار نوكي هنأ -هللا همحر- ةفينح ىبأ نع -هللا همحر- فسوي ىبأ نع  ءالمإل»

 يبأ لوق يفو لاق «ةعامس نبا رداون» نع « يفاكلا » يف -هللا همحر- ديهشلا مكاحلا ركذو

 ال -هللا همحر- يعفاشلا دنعو « تافرع ىلإ هجوت نيح ةرمعلل ضفار وه -هللا همحر-ةفينح

 . یهتنا « فوقولاب الو هجوتلاب اًضفار ریصی

 هدنع نأل « للحتلا يف ذخأي ملام اًضفار نوكي ال -هللا همحر- : يعفاشلا لاقو : تلق

 ال -هللا همحر- كلام دنعو دوصقم فاوط همزلي الف « جحلا فاوط يف لخدي ةرمعلا فاوط

 . فاوطلا عكري ملام اًضفار نوكي

 ( اًضيأ -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ بهذم نم حيحصلا وه .هجوتلا درجمب اًصضفار ريصي الو ) :م

 هللا يضر- ةفينح يبأ نع -هللا همحر- فسوي يبأ نع ءالمإلا باحصأ ةياور نع هب زرتحا :ش

 نيب يأ :ش ( هنيب) :م - هنع هللا يضر- ةفينح يبأل يأ :ش ( هل قرفلاو ) :م اًمنآ رم دقو -هنع

 رمألا نأ اهيلإ هجوت اذإ ةعمجلا موي) :م هلزنم يف :ش ( رهظلا يلصي نأ نيبو ) :م تافرع ىلإ هجوتلا

 هجوتلاب ) :م [۹: ةعمحلا] 4 هللا ركذ ىلإ اوعساف > : هلوق وه كانه خسنلا ضعب يفو :ش ( كلانه

 اهضورف نم ضرفو ةعمجلا ىلإ هجوتلاب رومأم هنأ ههجوت هجوو :ش ( رهظلا ءادأ دعب هجوتم

 . صنلاب
 ىلإ هجوتلا مكح يأ :ش ( اقرتفاف ةرمعلا ءادأ لبق هنع يهنم عتمتلاو نارقلا يف هجوتلاو ) :م

 طقسو لاق خسنلا ضعب يفو :ش ( نارقلا مد هنع طقسو ) :م تافرع ىلإ هجوتلا مكحو « ةعمحلا

 ال هنأل ) :م نارقلا مد هنع لطبو اًضيأ خسنلا ضعب يفو طقسو -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ

 فقوتي مل خسنلا ضعب يفو « جحلاو ةرمعلا امهو :ش ( نيكسنلا ءادأل قفتري مل ةرمعلا تضفترا

 نيكسنلا ءادأل

 ةضوفرملا ةرمعلا ءاضق يأ :ش ( اهؤاضق هيلعو « اهيف عورشلا دعب هترمع ضفرل مد هيلعو ) :م
 اهمارحإ نم ليلحت اذه نألو « مزلم عورشلا نأل « ةرمعلا يف يأ :ش ( اهيف عورشلا ةحصل ) :م

 ةيبيدحلا ماع رصحأ امل ةا هنأل اًضفر مد هيلع بجي ثيح :ش ( رصحملا هبشأف ) :م اًفاوط ينعي

 . ملعأ هللاو «مالسإلا خيش طوسيم » يف اذك « لباق نم هترمع ىضقو عجرو رحنلل ندبلا ثعب
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 حتمتلا باب
 هرفس عتمتملا نأل ؛ لضفأ دارفإلا نأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو « دارفإلا نم لضفأ عتسمتلا

 نيتدابعلا نيب اعمج عتمتلا يف نأ ةياورلا رهاظ هجو . هتجحل عقاو هرفس درفملاو ‹ هترمعل عقاو

 ؛ ةرمعلا تللخت نإو « هتجحل عقاو هرفسو « مدلا ةقارإ وهو « كسن ةدايز هيف مث « نارقلا هبشأف

 قوسي عتمتم « نيهجو ىلع عتمتملاو .اهيلإ يعسلاو « ةعمجلا نيب ةنسلا لاختك جحلل عبت اهنأل

 . يدهلا قوسي ال عتمتمو  يدهلا

 ( عتمتلا باب ) :م

 عتمتلا نم لضفأ هنأل « نارقلا نع هرخأ اغإو « عتمتلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش
 عاتملا -هللا هنحر- يرهوجلا لاقو « ناك فيك هب عفتنيام وهو « ةعتملاو عاتملا نم عتمتلاو ءاندنع

 ةعتم هنمو ةعتملا مسالاو اعتق عتمتي هب عتم دقو ‹ هب تعتمت امو « هتعفنمل اًضيأ عاتملاو ةعلسلا

 نيب يكملا ريغ عمج جحلا ةعتم «قراشملا» يفو . عافتنالا هنأل جحلا ةعتمو قالطلا ةعتمو حاكنللا

 . دحاو رفس يف ححلا رهشأ يف ةرمعلاو جحل ا

 ريثألا نبا لاقو « حاكنلا ةعتم نود ححلا ةعتم ميم رسك ليلخلا نعو « ميم لا مضب ةعتملا يفو

 اهزاجأف « جحلا رهشأ يف ةرمعلا نوري ال اوناك مهنأل « حتمتي يأ « جحلا مايأ يف ةرمعلاب عتمت دق

 لكلاف « كب عتمتي ىتح كرمع هللا لاطأ يأ « كب هللا عتمأ «بئارغلا عمجم» يفو . مالسإلا

 ةرمعلاو عتمتلا نيب بيطلاو ءاسنلاب نوعتمتي مهنأل اعتمتم عتمتملا ىمس ليقو « ةعتملا ىلإ عجري

 . جحلاو

 نيب اًعمج هيف نأل « انباحصأ نع ةياورلا رهاظ اذه :ش ( دارفإلا نم لضفأ عتمتلا ) :م
 لاق هبو :ش ( لضفأ دارفإلا نأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) :م نارقلاك لضفأ ناكف « نيتدابعلا

 هترمعل عقاو هرفس عتمتملا نأل ) :م -هللا همحر- كلامو هيلوق حصأ يف -هللا همحر- يعفاشلا

 اهلاعفأب ًأدبيو ةكم لخدي مث « ةرمعلل تاقيملا نم مرحم عتمتملا نأل :ش ( هتجحل عقاو هرفس درغملاو

 اًمكح اًميقم ربتعي اهلاعفأ نم غارفلا دعب نإف « ةرمعلل اًعقاو هرفس نوكيف « جحلاب مرحي مث
 نيتدابعلا نيب اًعمج عتمتلا يف نأ ةياورلا رهاظ هجو ) :م . يكم لاك ةيحتلل فوطي ال اذهلو «يكملاك

 عبت اهنأل ؛ امهنيب ةرمعلا تللخت نإو هتجحل عقاو هرفسو «مدلا ةقارإ وهو كسن ةدايز هيف مث نارقلا هبشأف
 نيبو « ةعمجلا ةالص نيب تللخت ةنسلا نأ ينعي :ش ( اهيلإ يعسلاو ةعمحجلا نيب ةنسلا للختك جحلل

 عتمتملاو ) :م ةعمحجلا ضرف ىلإ لب ةنسلا ىلإ يعسلا نكي مل اذه عمو « ةعمجلا ةالص ىلإ يعسلا

 نم مرحلا ىلإ ىدهي ام وهو :ش (يدهلا قوسي ) :م عتمتم امهدحأ يأ :ش ( عتمتم نيهجو ىلع
 ريغب نوكي ابرو :ش ( يدهلا قوسي ال ) :م عتمتم رخآلاو يأ :ش ( عتمتمو ) :م منغلاو رقبلاو لبإلا



 ‹ احيحص امال إ ام هنيب هلهأب ملي نأ ريغ نم دحاو رفس يف نيكسنلا ءادأب قفرتلا عتمتلا ىنعمو
 ‹ جحلا رهشأ يف تاقيملا نم ءىدتبي نأ هتفصو « ىلاعت هللا ءاش نإ اهنيبن تافالتخا هلخديو

 ‹ هترمع نم لح دقو ‹ رصقي وأ قلحيو ءاهل ىعسيو اهل فوطيف ةكم لخدبو ةرمعلاب مرحيف

 ةرمعلا ريسفت وه اذهو

 ابرو «يدهلا قوسب كلذ نوكي ابرو «نيكسنلا ءادأب قفرتلا وه عتمتلا نأ كلذو «يدهلا قوس

 . يدهلا قوس ريغب نوكي

 امهو :ش ( نيكسنلا ءادأب ) :م عافتنالا هب دارأو « قفرلا نم :ش ( قفرتلا عتمتلا ىنعمو ) :م

 (هلهأب ) :م ملأ : لاقي ماملإلا هردصم ءايلا مضب :ش ( ملي نآ ريغ نم دحاو رفس يف ) :م جحلاو ةرمعلا

 عتمتلا ةحص عني ال هنإف « دسافلا ماملإلا نع هب زرتحا :ش ( احيحص امال إ امهنيب ) :م لزن اذإ :ش

 يف لوزنلا حيحصلا ماملإالاو « - هللا همحر - فسوي يبأو « -هنع هللا يضر - ةفينح يبأ دنع

 لثم « هدلبل يواسملا دلبلا : - هنع هللا يضر - كلام دنعو « مارحإللا ةفص ءاقب ريغ نم هنطو

 . رصقلا ةفاسجب رابتعالا : - امهنع هللا يضر - دمحأو « يعفاشلا دنعو . كلذ يف هدلب

 ىنعمو : هلوقب عتمتلا فنصملا فرع : نيحراشلا ضعب لاق : - هللا همحر - لمكألا لاقو

 ناك اذإ امهب قفرتي نم لوخدل عنام ريغ هنأب هيلع ضرتعاو « هرخآ ىلإ . . . قفرتلا عتمتلا
 « جحلا رهشأ لك يف ناكسنلا دجو اذإ اذكو « جحلا رهشأ يفرخآلاو جحلا رهشأ ريغ يف امهدحأ

 ‹ نيعتمتمب اسيل امهنإف « ىرخألا ةنسلا يف ةنسلا هذه نم جحلا رهشأ يف لصح اميف دحأ لكل

 نم ةدحاو ةنس يف جحلا رهشأ يف نيكسنلا نيب عمجلا وهو « عتمتلا كلمتلا لوقي نأ بجاولا ناكو

 . ىهتنا احيحص اًمالإ هلهأب مال إ ريغ

 «هحرش) ىف اذكه ضرتعا هنإف - هللا همحر - يزارتألا نيحراشلا ضعب : هلوقب دارأ :تلق

 نوكامأو « ريسفت وه - هللا همحر - فنصلا هركذ ام نأ باوجلاو : هلوقب لمكألا باجأ مث

 . هطرش وهف دحاو ماع يف جحلا رهشأ يف قفرتلا

 ينعي :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ اهنيبن تافالتخا ) :م حيحصلا مالالا لخدي يأ :ش ( هلخديو ) :م

 مرحيف جحلا رهشأ يف تاقيملا نم ءىدتبي نأ ) :م عتمتملا ةفص يأ :ش ( هتفصو ) :م بابلا اذه يف

 وأ قلحيو ) :م طاوشأ ةعبس ةورملاو افصلا نيب ينعي :ش ( اهل ىعسيو اهل فوطيف ةكم لخديو ةرمعلاب

 راشأ ‹ عتمتملا ةرمع ةفص يف - هللا همحر - يرودقلا هركذ اذكه :ش ( هترمع نم لح دقو رصقي

 : هلوقب فنصملا هيلإ

 «ريصقتلاو « قلحلاو «يعسلاو «فاوطلاو « مارحإلا يهو :ش ( ةرمعلا ريسفت وه اذهو ) :م

 يمارحإ نم لح دقف رحنلا موي قلح اذإف جحلاب مرحملا لعفي املثم لعفيو مرحلا نم جحل اب مرحي مث
 . اًعيمج جحلاو ةرمعلا



 . ءاضقلا ةرمع ىف يب هللا لوسر لعف اذكه ء انركذ ام لعف ةرمعلاب درفي نأ دارأ اذإ كلذكو

 انيور ام هيلع انتجحو « يعسلاو فاوطلاو ةرمعلا اإ «هيلع قلح ال : - هللا همحر - كلام لاقو

 ناك امل اهنألو ؛ ءاضقلا ةرمع يف تلزن ءةيآلا (حتفلا ۲۷) 4 مکسوؤر نیقلحم :  یلاعت هلوقو

 - كلام لاقو « فاوطلاب ًادتبا اذإ ةيبلتلا عطقيو .جحلاك قلحلاب للحت اهل ناك ةيبلتلاب مرح اهل

 ‹ اروفضم وأ اًصوصقم وأ ةلع هرعشب نكي مل نميف رييختلا اذه ‹ رصقي وأ قلحي : هلوق

 اهل نأ - هللا همحر- نسحلا نعو « ردصلا فاوط ةرمعلل سيل هنأل ؛ مودقلا فاوط ركذي ملاغنإو

 ينعي :ش ( انركذ ام لعف ةرمعلاب درفي نأ ) :م عتمتملا يأ :ش ( دارأ اذإ اذكو ) :م . ردصلا فاوط

 : هلوق دعب - هللا همحر - يكاكلا لاقو . ريصقتلاو «قلحلاو « يعسلاو « فاوطلاو « مارحإلا

 ‹ يباجيبسإلا هركذو ‹يدهلا قسي مل نمل متح للحتلا نأ هريغو فنصللا مالك رهاظ رصقي وأ

 مرح ءاش نإو ءريصقتلا وأ « قلحلاب هترمع نم لح امدعب جحلاب مرحأ ءاش نإ رايخلاب وه يربولاو

 يضر - يعفاشلا دنعو «دمحأ لاق انلوقبو « قلحي ال يدهلا قاس ولو « هترمع نم لحي نأ لبق

 . ال وأ يدهلا قاس رصقي وأ « قلحي عتمتملا : - هللا همحر - كلامو - امهنع هللا

 ماع ةنيدملا نم مرح ةي هنآ هتصقو :ش ( ءاضقلا ةرمع يف ةا هللا لوسر لعف اذكه ) :م

 مث قلحو « مهعم حلاصو اهيف لوخدلا نم ةكم لهأ هعنم ةيبيدحلا لصو املف « ةرمعلل ةيبيدحلا

 يف ناك ةيبيدحلا ماعو « ةرمعلا كلتل ءاضق قلح مث يعسلاو فاوطلاب ىتأف ىرخألا ةنسلا ءاج

 ةرمعلا اغنإو ) :م رمتعملا ىلع يأ :ش ( هيلع قلح ال : - هللا همحر - كلام لاقو ) :م . تس ةنس

 هللا يضر - سابع نبا نعو « هيوهار نب قاحسإ لاق هبو « ادجو دقو :ش (يعسلاو فاوطلا

 لحي رمتعملا نأ ىلع ىوتفلا ةمئأ تقفتا : «يراخبلا حرش» يف لاطب نبا لاقو . فاوطلا -امهنع

 هعامج : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . رصق الو قلح نكي مل نإو ىعسو فاط اذإ هترمع نم

 ‹« كلام لاقو :لاق . هريغهلاقادحأ ملعأ ال : رذنملا نبا لاقو « هترمعل دسفم قلحلا لبق

 اذكه : هلوق وهو :ش ( انیور ام ) :م - هللا همحر - كلام ىلع يأ :ش ( هيلع انتجحو ) :م

 :حتفلا) :م 4 نيرصقمو مكسوؤر نيقلحم # : ىلاعت هلوقو ) :م ءاضقلا ةرمع يف يَ هللا لوسر لعف

 ةيبلتلاب مرحت اهل ناك امل ) :م ةرمحلا نألو يأ :ش ( اهنألو « ءاضقلا ةرمع يف تلزن ءةيآلا :ش (۲۷ ةيآلا

 يف للحتتلا : ةيكلاملل «ةريخذلا» ىفو . كلذ ىلع لدت ةروكذملا ةيآلاو :ش ( قلحلاب للحت اهل ناك

 :م ةرمجملا يفرب هنم للحتلا عقيو « جحا يف فوقولاك اهيف نكر يعسلا نأل ؛ قتلحلاب ةرمعلا

 . ةرمجلا يمرب ةيكلاملا دنعو « قلحلاب جحلا يف للحتلا عقي امك يأ :ش ( جحلاك)

 لوق اذهو « هترمع فاوطب يأ :ش ( فاوطلاب دتبا اذإ ةيبلتلا ) :م رمتعملا يأ :ش ( عطقيو ) :م

 .اهعطقي وأ هرصب عقي ال :ش ( - هنع هللا يضر - كلام لاقو ) :م روهمجلا

۳۰۲ 



 هيلع يبنلا نأ انلو . هب منتو تيبلا ةرايز ةرمعلا نأل ؛ تيبلا ىلع هرصب عقو امك : هللا همحر

 فاوطلا وه دوصققملا نألو ؛ رجحلا ملتسا نيح ةيبلتلا عطق ءاضقلا ةرمع يف مالسلاو ةالصلا

 لح هنأل ؛ الالح ةكمب ميقيو : لاق .يمرلا حاتتفا دنع جاحلا اهعطقب اذهلو « هحاتتفا دنع هعطقيف

 ةرمعلا نم

 عوقوب ةرايزلا متتو يأ :ش ( هب متتو تيبلا ةرايز ةرمعلا نأل ؛تيبلا ىلع هرصب عقو امك ) :م

 . تيبلا ىلع رصبلا

 هاور ثيدحلا اذه :ش ( رجح ا ملتسا نيح ةيبلتلا عطق ءاضقلا ةرمع يف زاب يبنلا نأ انلو ) :م

 كسي ناك ةي يبنلا نأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع ءاطع نع ىليل يبأ نبا نع يذمرتلا

 نأ : هظفلو « دواد وبا هاورو ‹ حيحص ثيدح : لاقو « رجحلا ملتسااذإ ةرمعلا يف ةيبلتلا نع

 . "جحا ملتسي ىتح رمتعملا يبلي» : لاق ةا يبنلا

 ٰناکو « ةيبلتلا عطقيف يأ :ش ( هعطقيف فاوطلا وه ) :م ةرمعلا نم يأ :ش ( دوصقملا نالو ) :م

 : هللا همحر - يزارتألا لاق ‹« لالهإلا ليوأت ىلع هركذ هنكلو « اهعطقيف : لوقي نأ يغبني

 نإو ثينأتلاو ريكذتلا هيف زوجيف اردصم ناك نإ ةيبلتلا نأ رابتعاب هركذ اغنإ : لاقي نأ باوصلاو
 . مالتسالاب هئادتبا يأ «فاوطلا حاتتفا دنع يأ :ش ( هحاتتفا دنع ) :م روكذملا رابتعابف امسا ناك

 حاتتفا دنع جاحلا اهعطقب ) :م كسانملا نم كسن دنع ةيبلتلا عطق لجألو يأ :ش (اذهلو ) :م

 عطق نأ لصاحلاو ‹ كسن هنأل ؟ رحنلا موي ةبقعلا ةرجح نم ةاصح لوأ دنع ينعي :ش (يمرلا

 « هدنع اهعطقيف كسن رججلا مالتساب فاوطلا حاتتفاو « كسانملا نم كسن دنع نوكي اغنإ ةيبلتلا

 . ةبقعلا ةرمج نم ةاصح لوأ دنع جحل اب درغملا عطقي كلذكو

 . ًضيأ كسن هنأل مودقلا فاوطب أدتبا اذإ ةيبلتلا جحلاب درغملا عطقب نأ يغبني :تلق نإف

 - سابع نباا نع «يراخبلا حيحص» يف تبث دقو ‹زوجي ال صنلا ضراعت يف ليلعتلا :تلق

 ةرمج ىمر ىتح يبلي لزي ملف ىنم ىلإ ةفلدزم نم لضفلا فدرأ ايب يبنلا نأ - امهنع هللا يضر

 . ةبقعلا

 :ش (ةرمعلا نم لح هنأل ؛ الالح ةكمب ميقيو ) :م - هنع هللا يضر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اغنإو «طرشلا هجو ىلع سيل -هللا همحر - يرودقلا هركذ يذلا اذه : «عطقألا حرش» يف لاقو

 نم جحي نأ دري مل نإو «جحلا مارحإ تقو ىلإ ًالالح مقيلف هماع نم جحيل ميقي نأ دارأ نإ هانعم

 . ميقي الف هماع

 . اعوفرم . . . سابع نبا نع ءاطع نع ىليل يبا نبا نع [۱۸۱۷] دواد وبأ ۰ [۹4۲۸] يذمرتلا هاور (۱)

 نمحرلا دبع نب دمحمو . اًقوقوم سابع نبا نع ءاطع نع مامهو ناميلس يبأ نب كلملا دبع هاور : دواد وبأ لاق

 . قثوأ وه نم فلاخ اذإ فيكف درفنا اميف فيعض

۳۰۴۳ 



 سيلف دجسملا ام « مرحلا نم مرحي نأ طرشلاو « دجسملا نم جحلاب مرح ةيورتلا موي ناك اذإف :لاق

 جاحلا هلعفي ام لعفو انيب ام ىلع مرحلا جحلا يف يكملا تاقيمو «يكملا ىنعم يف هنأل اذهو «مزالب

 يف هل فاوط لوأ اذه نأل ؛ هدعب ىعسبو ةرايزلا فاوط يف لمري هنأ الإ « جحلل دؤم هنأل ؛ درغملا

 ىعسو فاط جحلاب مرحأ امدعب عتمتملا اذه ناك ولو « ةرم ىعس دق هنأل ؛ درفملا فالخب « جحا

 ‹«ةرم كلذب ىتأ دق هنأل ؛ هدعب ىعس الو « ةرايزلا فاوط يف لمري مل ىنم ىلإ حوري نأ لبق

 ةيورتلا موي مارحإلاو مارحلا دجسملا يأ :ش ( دجسملا نم جحلاب مرحأ ةيورتلا موي ناك اذإو ) :م
 مدق ولو :«طيحلملا»و «طوسبملا» يفو «لضفأ ةيورتلا موي ىلع هيدقت لب ؛مزال طرشب سيل
 هذهو « ةدابعلا ىلإ ةعراسملا هيفو «قشأ هنأ ال لضفألا وه لب ءزاج ةيورتلا موي ىلع مارحإلا

 لاق هبو « اًقلطم لضفأ عتمتملل جحلا مارحإ ميدقت يه لب «يدهلا قئاسل ةصتخمب تسيل ةيلضفألا
 مويلا لبق هب مرحي نأ بحتسي يدهلا : دحاو ريغل - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ لاقو « كلام

 . سداسلا

 نم مارحإللا موزل مدع يأ :ش (اذهو« مزالب سيلف دجسملا امأ مرحلا نم مرحي نأ طرشلاو ) :م

 لصف رخآ يف يآ :ش (انيب ام ىلع مرحلا جحلا يف يكملا تاقيمو «يكملا ىنعم يف هنأل ) :م دجسلملا

 يضر - يكاكلا لاقو « لحلا يفو «مرحلا جحلا يف هتقوف ةكمب ناك نمو : هلوق وهو «تيقاوملا

 ةرابع مارحلا دجسملاو « مارحلا دجسملا هنم دارملا نأ ال مرحلاب دجسملا لوؤي نأ نكي : - هنع هللا

 : ليقو « (۲۸ةيآلا : ةبوتلا) ... € مارحلا دجسملا اوبرقي الف :  ىلاعت هلوقل ؛ مرحلا عيمج نع

 نم عرف يذلا اذه يأ :ش ( لعفو ) :م لضفأ هنم مارحإللا نأ ال دجسملا ركذ نكل « مرحلادارملا

 ددص يف هنأل يأ :ش (جحلل دؤم هنأل ؛درغملا جاحلا هلعفي ام ) :م لعفي جحلاب مرحأ مث لحو ةرمعلا

 ۰ . درغملا لاعفأ هب قلعتو جحا ءادأ

 :م يدؤملا اذه نأ الإ ينعي ءدرفملا جاحلا هلعفيام لعفو : هلوق نم ءانثتسا :ش ( هنأ الإ ) :م

 نأل ) :م ةرايزلا فاوط دعب ةورملاو افصلا نيب ىعسي يأ :ش ( هدعب ىعسيو ةرايزلا فاوط يف لمري)
 يف لسري الو رركتي ال يعسلا نأل :ش (ةرم ىعس دق هنأل ؛ درغملا فالخب « جحلا يف هل فاوط لوآ اذه

 . هدعب يعسلا مدعل ةرايزلا فاوط

 فاوط يف لمري مل ىنم ىلإ حوزي نأ لبق ىعسو فاط جحلاب مرحأ امدعب عتمتملا اذه ناك ولو ) :م

 يف ركذي مل فنصملاو «ىرخأ ةرم هب يتأي الف :ش ( ةرم كلذب ىنأ دق هنأل ؛ هدعب ىعس الو « ةرايزلا

 يف هنأل ؛مودقلا فاوط فوطي ال نأ امهدحأ ىنثتسا نارخآ نائيشو ةدحاو ةروص الإ ءانثتسالا

 .نراقلاو جحلاب درغملا فالخب مودقلا فاوط يكملا قح يف نسي الو «يكملا ىنعم

 نيب عمجملا هركيف «يدهلا هيلع بجي هنآ رخآلاو « امهقح يف نسي مودقلا فاوط نإف
 . بحتسي لب يدهلا هقح يف بجي ال هنإف « درفملا فالخب « نيكسنلا

۳€ 



 ىلع عجر اذإ ةعبسو « جحلا يف مايأ ةثالث ماص دجبي مل نإف هانولت يذلا صنلل «عتمعلا مد هيلع
 ببس نأل ؛ةثالثلا نع هزجي مل رمتعا مث لاوش نم مايأ ةثالث ماص نإف. نارقلا يف ذ هانيب يذلا هجولا
 لبق هؤادأ زوجي الف عتمتم ريغ ةلاحلا هذه يف وهو مدلا نع لدب هنأل ؛ عتمتلا م وصلا اذه بوجو
 - يعفاشلل اًنالخ «اندنع زاج فوطي نأ لبق ةرمعلاب مرحأ امدعب ةكمب اهماص نإو . هببس دوجو
 دعب هادأ هنآ انلو .( ةرقبلا )۱۹١ 4 جحلا يف ذ مايأ ةثالث مايصف :  یلاعت هلوق هل . هللا همحر
 ءاهتقو رخآ ىلإ اهريخأت لضفألاو « انيب ام ىلع هتقو صنلا يف روكذملا جحل اب دارملاو ٠ هببس داقعنا

 .نارقلا يف انيب امل ةفرع موي وهو
 س

 امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمن نمف :  ىلاعت هلوق وهو :ش (هانولت يذلا صنلل عتمتلا مد هيلعو ) :م
 رقبلاو لبإلا نم وه يذلا يدهلا نم رسيتسا ام هيلعف يأ ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا) € يدهلا نم رسيتسا
 . منغلاو

 مايأ ةعبس ماص يأ :ش ( ةعبسو « حلا يف مايأ ةثالث ماص ) :م يدهلا يأ :ش ( دجي مل نف ) :م
 مايأ ةثالث ماص حبذي ام هل نكي مل اذإو : هلوق دنع :ش (نارقلا يف  هانيب يذلا هجولا ىلع عجر اذٳ) :م
 مث لاوش نم مايآ ةثالث ماص نإف ) : :م ىصقتسم كانه هيف مالكلا ىضم دقو ةفرع موي اهرخآ جحلا يف

 لدب هنأل ؛ عتمتلا موصلا اذه بوجو ببس نأل ؛ ةثالثلا نع هزجي مل ) :م ةرمعلل مرحأ يأ : :ش ( رمتعا
 اًمكح امأو « رهاظف ةقيقح امأ امكح الو ةقيقح ال :ش ( عتمتم ريغ ةلاحلا هذه يف وهو « مدلا نع
 . (هببس دوجو لبق هؤادآ زوجي الف ) :م اهب مرحي مل هنأکف

 همحر - دمحأ لاق هبو :ش (اندنع زاج فوطي نأ لبق ةرمعلاب مرحأ امدعب ةكمب اهماص نإو ) :م
 نإف :ش ( - هنع هللا يضر- يعفاشلل اًئالخ ) :م ةرشعلا نم للحتلا دعب زوجي هنع ةياور يف - -هللا
 يف مايأ ةثالث مايصف # : ىلاعت هلوق ) :م - هللا همحر - يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م زوجي ال هدنع
 جحلا يف نوكي نأ بجي همايص نأ ربخأ ىلاعت هنأ هب لالدتسالا هجو ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا) (جحلا

 . زوجي ال جحلاب مرحي ملامو

 نأل :ش ( هببس داقعنا دعب ) :م موصلا ىدأ يأ :ش ( هاد ) :م عتمتملا نأ يأ :ش ( هنأ انلو ) :م
 ءادأو عتمتلا ىلإ هب لصوتي قيرط هنأل ؛ جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا وهو ىلاعت هللا هركذ ام ببسلا
 يف ينعي :ش ( انيب ام ىلع هتقو صنلا يف روكذملا جحلاب دارملاو ) :م زئاج ببسلا ققحت دعب ببسلملا
 يأ :ش ( اهريخأت لضفألاو ) : م جحلا تقو دارملاو « اًقرظ نوكي نأ حلصي ال جحلا سفن ذإ «نارقلا
 نأ نارقلا يف رم دقو :ش (نارقلا يف انيب امل ةفرع موي وهو اهتقو رخآ ىلإ ) : :م مايأ ةثالث مايص ريحخأت
 هريخأت بحتسيف « يدهلا نع لدب موصلا نأل ؛ ةفرع مويو « ةيورتلا موي لبق موصي ن لضفألا

 عوجرلا لبق جحلا نم هغارف دعب مايأ ةعبس ماص نإو « لصألا ىلع ردقي نأ ءاجر هتقو رخآ ىلإ
 هيفو « مدلا الإ هئزجي مل رحنلا موي ىتأ ىتح مايأ ةثالث موص تافاذإو « اندنع زاج هلهأ ىلإ
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 ةالصلا هيلع يبنلا نأ ؛ لضفأ اذهو « هيده قاسو « مرحأ يدهلا قوسي نأ عتمتملا دارأ نإو

 وأ ةدازمب اهدلق ةندب تناك نإف . ةعراسم وأ ادادعتسا هيف نألو ؛ هسفن عم ايادهلا قاس م السلاو

 اركذ هل نأل ؛ ليلحتلا نم ىلوأ ديلقتلاو « هانيور ام ىلع - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثیدحل لعن

 يدهلا ديلقتب هيف اًمرحم ريصي هنأل؛ دلقي مث « يبليو « ةنيزلل ليلجتلاو« مالعإال هنألو ؛ نآرقلا يف

 نأ نم لضفأ وهو ‹ يدهلا قوسيو ةيبلتلاب مارحإلا دقعي نأ ىلوألاو « قبس ام ىلع هعم هجوتلاو

 هيدي نيب قاست هايادهو ةفيلحلا يذب مرحأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛ اهدوقي

 . نارقلا يف رم دقو ‹ - امهنع هللا يضر - يعفاشلاو « كلام فالخ

 عرفي مل ام جحلاب مرحي ال ةرمعلاب مرحأ يأ :ش ( مرحأ يدهلا قوس نأ عتمتملا دارأ نإو ) :م

 قوسي ال يذلا نم لضفأ يدهلا قوسي يذلا اذه يأ :ش ( لضفأ اذهو هيده قاسو ) :م ةرمعلا نم

 هللا يضر -رمع نبا نع ملسمو «يراخبلا هاور اذه :ش ( هسفن عم ايادهلا قاس ةا يبنلا نال ) :م

 هعم قاسف ىدهأو « جحلا ىلإ ةرمعلاب عادولا ةجح يف ةي هللا لوسر عتمت : لاق -امهنع

 وأ) :م ريخلل ةئنهت يأ :ش (ادادعتسا ) :م يدهلا قوس يف يأ :ش (هيف نالو ) :م ثيدحلا . . . يدهلا

 وأ) :م رفسلا ةرفس يهو :ش ( ةدازمب اهدلق ) :م ربخلا رابتعاب ةندب هيده :ش ( ةندب تناك نإف « ةعراسم

 ةمئألا هاور « ةَ هللا لوسر دئالق تلتف انأ : تلاقف :ش ( - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحل لعن

 . نارقلا باب لبق ركذ ام هب دارأ :ش (هانيور ام ىلع ) :م ةتسل

 : هلوق وهو :ش ( نآرقلا يف ركذ ) :م ديلقتلا يأ :ش ( هل نأل ليلحتلا نم ىلوأ ديلقتلاو ) :م

 هللا باتك يف يأ باتكلا يف ركذ : خسنلا ضعب يفو « (۹۷ ةيآلا : ةدئالا ) € دئالقلاو يدهلاوإل

 :ش ( ةنيزلل ليلجتلاو ) :م يده هنأ يأ :ش ( مالعإلل ) :م ديلقتلا نألو يأ :ش (هنألو ) :م یلاعت

 هجوتلاو يدهلا ديلقتب هيف اًمرحم ريصي هنأل ؛دلقي مث يبلبو ) : :م بابذلا عفدو « دربلاو « رحل ا عفدلو

 . اعوطت ةندب دلق نمو : هلوقف « نارقلا باب لبق ركذ يأ :ش ( قبس ام ىلع هعم

 : يف واولا : = هنع هللا يضر- يزارتألا لاق :ش ( ةيبلتلاب مارحإلا دقعي نأ ىلوألاو ) :م

 . لاحلل ىلوألاو

 ىبل ءاوس « اًمرحم ريصي مارحإلا ةينب اهقاسو ةندبلا دلق نإ هنأ ىنعملا لب « هيف ام هيف : تلق

 قوسيو ) :م اهقاسو ةندبلا دلق مث ةيبلتلاب مارحإلا دقعي نأ ىلوألا نكلو « بلي مل وأ كلذ دعب

 . قوسيو : هلوق هيلع لد قوسلا يأ :ش ( وهو يدهلا

 ال :ش (هيدي نيب قاست هايادهو ةفيلحلا يذ نم مرحأ لب يبنلا نأل ؛ اهدوقي نأ نم لضفأ ) :م

 دقو ثيدحلا . . . ةَ هللا لوسر عتمت - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع ملسمو «يراخبلا ىور

 . نآلا ىضم
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 ‹« فسوي ىبأ دنع ةندبلا رعشأو : لاق . اهدوقي ذئنيحف داقنت ال تناك اذإ الإ ريهشتلا يف غلبأ هنألو

 «ةغل حرحجلاب ءامدإلا وه راعشإلاو . هركيو « ةفينح يبأ دنع رعشي الو « -هللا امهمحر - دمحمو

 وه هبشألاو : اولاق رسيألا وأ نيألا بناجلا نم مانسلا لفسأ يف نعطي نأب اهمانس قشي نأ هتفصو

 اًقافتا نميألا بناج يف وأ ادوصقم راسيلا بناج يف نعط مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛رسيألا

 ( داقنت ال تناك اذإ الإ ) :م يده هنأب :ش ( ريهشتلا يف غلبأ ) :م قوسلا نأل يأ :ش ( هنألو ) :م

 نيح يأ :ش ( اهدوقب ذئنيحف ) :م رهاظ وهو « اهدوقي نمم لضفأ وهو : هلوق نم ءانثتسا اذه :ش

 هللا يضر - يرودقلا يأ : لاق خسدلا رثكأ يفو :ش ( ةندبلا رعشأو ) :م اهدوقيو « داقنت ال اهنوك

 ‹ يعفاشلاو « كلام لاق هبو :ش ( دمحمو ء- هللا همحر - فسوي يبأ دنع ) :م ةندبلا رعشأو : هلع

 « - هللا همحر - يعفاشلا دنع نكل « بحتسي مهدنع راعشإلا نإف « - مهنع هللا يضر-دمحأو

 يبأ دنع رعشي الو ) :م راسيلا لبق نم امهريغدنعو « نيميلا لبق نم وه - هللا همحر - دمحأو

 يأ :ش ( هركيو ) :م ةندبلا يأ اهرعشي الو : خسنلا ضعب يفو :ش ( - هنع هللا يضر - ةفينح

 . راعشإلا

 نم مدلا جارخإ يأ :ش (حرجل اب ءامدإلا وه راعشإلاو ) :م : هلوقب راعشإلا ريسفت ىلإ راشأ مث

 (ةغل) :م اهل مالعإ هنأل كلذب لعفلا اذه ىمس « مالعإلا راعشإلا ؛طوسبملا» يفو « اهحرجب ةندبلا

 ثيدح هنمو « هوحنو حبذلاب ءامدلا راعشإ ةغللا يف راعشإلا ينعي « ةغللا ثيح نم يأ :ش

 ‹ هفوج نانسلا لخدي ىتح حمرلاب هنعط يأ « هلتقو ءاجلع رعشأ نمل -هنع هللا يضر- لوحكم

 . هلوقب هيلإ راشأ ام وهف اعرش هانعم امآو

 نعطي نب ) :م ةندبلا مانس يأ :ش ( اهمانس قشي نأ ) :م راعشإلا ةفص يأ :ش ( هتفصو ) :م

 برضي نأ وهو « راعشإلا ةفصو ةياهنلا يفو :ش ( رسيألا وأ نميألا بناجلا نم مانسلا لفسأ يف

 . اهمانس مدلا كلذب خطلي مث « اهنم مدلا جرخي ىتح ةندبلا مانس يبناج دحأ يف عصنمل اب

 ( هبشألاو ) :م هريغو -هللا همحر- مالسإلا رخف لثم نورخأتملا انؤاملع يأ :ش ( اولاق ) :م

 نم مانسلا لفسأ يف حمرلاب نعطلا وه ينعي :ش ( رسيألا وه ) :م ةندبلا يف باوصلا يأ :ش

 يأ :ش ( ادوصقم راسيلا بناج يف نعط ةي يبنلا نأل ) :م ىضم اميف هنايب رم دقو رسيألا بناجلا
 . هيلإ دصقلا ثيح نم

 دصققلا ثيح نم ال قافتالا ثيح نم عقو يأ :ش ( اًقافتا نيميلا بناج يف وأ) :م

 نع ملسم اهجرخأف نيميلا يف نعطلا ةياور امأ . ال هللا لوسر نع يور هلک كلذ نأ دوصقملاو

 اعد مث ةفيلحلا يذب رهظلا ىلص ايب يبنلا نأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ناسح يب

 . نيالا اهمانس ةحفص يف اهرعشأف ةندبب

 انثدح ريهز انثدح « هدنسم» يف -هللا همحر- ىلعي وبأ اهاورف رسيألا يف نعطلا ةياور امأو
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 نسح امهدنعو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هوركم عنصلا اذهو « اًمالعإ مدلاب اهمانس خطليو

 ءافلخلا نعو « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يورم هنأل ؛ ةنس- هللا همحر - يعفاشلا دنعو

 . مهنع هللا يضر- نيدشارلا

 هللا يضر- سابع نبا نع ناسح يبأ نع ةداتق نع جاجحلا نب ةبعش انثدح نوراه نب ديزي

 « هعبصأب مدلا تلس مث رسيألا اهقش يف هتندب رعشأ ةفيلحلا اذ ىتأ ال يب هللا لوسر نأ -امهنع

 . یهتنا ° یبل ءادیبلا هتلحار هب تلع املف

 - سابع نبا ثيدح فورعملاو « ركنم يدنعاذه «ديهمتلا» باتك يف ربلا دبع نبا لاقو
 نبا نأ الإ كلذ ريغ هيف حلصي ال نييألا بناجلا نم هريغو ملسنم هجرحخأ يذلا -امهنع هللا يضر

 هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع هئطوم يف -هنع هللا يضر- كلام هاور اذه : تلق

 لوقلا هجوو نيميلا لبق نم راعشإلا نأ : -هللا همحر- ىعفاشلا لاق كلذكو «  -امهنع

 نم ريعب لك نم لخدي ناكو < ةي هللا لوسر ىلإ ةلبقم تناك ايادهلا نأ وه باوصلا ىلإ هبشألاب
 ناك مث « ريعبلا راسي ىلع ًأالوأ ةداع عقي هنعط ناكف « ةلاحم ال هنيميب حمرلا ناكو « سأرلا لبق

 يلصألا رمألا راصف « هيلإ ادصق ال لوألل اًقافتا ريعبلا نيي لبق نم رخآلا رعشيو هنيي نع نعطي

 . ادحاو ناك اذإ رابتعاب قحأ

 يأ :ش ( عنصلا اذهو ) :م يده اهنأب مالعإلل يأ :ش ( اًمالعإ مدلاب اهمانس خطليو ) :م

 ادحأ ملعأ ال : -هللا همحر- يباطخلا لاقو :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هوركم) :م راعشأإلا

 ميهاربإ لاق هبو « ريثك هملعي ال امو ةجحب سيل ام : يجورسلا لاقو « ةفينح ابأ الإ راعشإلا ركنأ
 يبأ دنع يأ :ش (امهدنعو ) :م -هنع هللا يضر- ةفينح يبآ بهذم لبق هبهذمو « يعخللا

 ال هكرت نإ هانعم نإ ليقو « ةنسلا نم ىندأ وهو :ش ( نسح ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي

 نكل « ةنس - هللا همحر - يعفاشلا دنعو امهدنع راعشإلا « يباجيبسألا عماج » يفو « هرضي

 . ةنس هنأ ركذي ملو « نسح هنأ « ريغصلا عماجلا » يف ركذ

 ( 5 هللا لوسر نع يورم ) :م راعشإلا نأل يأ :ش ( هنأل ةنس -هللا همحر- يعفاشلا دنعو ) :م

 نامثعو رمعو ركب وبآ مهو :ش ( -مهنع هللا يضر- نيدشارلا ءافلخلا نعو ) :م نالا رم دفو :ش

 هللا يضر- سابع نبا ثيدح ةعبرألاو هحيحص يف ملسم ىور دقو . -مهنع هللا يضر- يلعو

 . يدهلا رعشأو نيلعن دلق ايب يبنلا نأ - امهنع

 . )٥۹( باب أطوملا يف كلام هاور (۲)



 ؛متأ راعشإلا يف هنآو لض اذإ دري وأ الك وأ « ءام درو اذإ جاهي ال نأ ديلقنلا نم دوصقملا نأ امهلو

 هنسحن نحن انلقف « هنسحب ةلثم هنوك ةهج هضراع هنأ الإ « ةنس نوكي هجولا اذه نمف مزلأ هنأل

 .هنع ىهنم هنإف « ةلثم هنأ - هللا همحر - ةفينح ىبألو

 اراعشإ نوري مهريغو ةي يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو : يذمرتلا لاقو

 يضر- ةباحصلا نم مهريغو نودشارلا ءافلخلا اب يبنلا باحصأ نم هلوق يف لخديو « مهل

 . لبإلا يف راعشإلا نأو « منغلاو رقبلاو لبإلا نم يدهلا نأ ةرم هريغ انركذ دقو -مهنع هللا

 ىلإ -هللا همحر- كلامو -هللا همحر- ةفينح وبأ بهذو « نرقلا تاذ دلقت اهنأ روهمحجلاو -هللا

 . دلقت ال منغلا نأ

 ال نأ ديلقتلا نم دوصقملا نأ ) :م هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 یدعتی هثعبف هجيه يأ « جاهف هجاه «برغملا» يفو < الكلاو ءاملا نع درطت ال نأ ينعي :ش (جاهي

 :م راعشإلا نإو يأ :ش ( هنإو ) :م هاتأ اذإ يأ :ش ( لض اذإ دري وأ الك وأ ٌءام درو نإ ) :م یدعتی الو

 ‹ طقستو ريعبلا قنع نم عطقنت ابر ةدالقلا نأل يأ :ش ( مزلأ هنأل ) :م ديلقتلا نم يأ :ش ( متآ )

 ) :م ديلقتلا نم مزلأو متأ راعشإللا نأ هجو نم يأ :ش ( هجولا اذه نمف ) :م هقرافي ال راعشإلاو

 هفارطأ تعطق اذإًالثم هب لثمأ ناويحلاب تلثم لاقي :ش ( ةلثم هنوك ةهج هضراع هنأ الإ ةنس نوكي

 نسحن يأ :ش ( هنسحن نحن انلقف ) :م مسالا ةلئملاو « ارصن رصني رصن باب نم وهو «تهوشو

 . ىفخي ال لمأت هيفو « راعشإلا

 ةلثملا لعف نإف يأ :ش ( هنإف ةلثم ) :م راعشإلا نأ يأ :ش ( هنأ -هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 نبا هللا دبع نع يراخبلا هاور ام اهنم ثيداحأ ةلثملا نع يهنلا يف هب تءاجو :ش ( هنع يهنم ) :م

 قحلا دبع هازع اذكه ةلثملاو ةبهنلا نع ةي هللا لوسر ىهن لاق -هنع هللا ىضر- يراصنألا ديزي

 نأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع هکر دتسم يف مكاحلاو « هدنسم يف دمحأ هاور ام اهنمو

 نيصحلا نب نارمع نع « هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا هاور ام اهنمو ناويحلاب لثم نم نعل ةي يبنلا

 هاور ام اهنمو « ةلثملا نع ىهنيو ةقدصلا ىلع هتبطخ يف ثحي هيي يبنلا تعمس -هنع هللا يضر

 يبأ نع يناربطلا هاور ام اهنمو « “" ةلغملا نع ةي هللا لوسر ىهن لاق ةبعش نب ةريغملا نع اًضيأ

 . ديناسألا هذه حيرخت مدقت (۱)



 مرحملل حيجرتلاف ضراعتلا عقو ولو

 نع اًضيأ هاور ام اهنمو «"ةلئملاو ةبهنلا نع ةي هللا لوسر ىهن لاق -هنع هللا يضر- بويأ

 زع- هللا قلخ نم ءيشب اولثمت ا: لي هللا لوسر لاق الاق طرق نب رماعو ريمع نب مكحلا

 . ٩ حور هیف- لجو

 دارأو ضراعتلا عقو ىتمو خسنلا ضعب يفو :ش ( مرحملل حيجرتلاف ضراعتلا عقو ولو ) :م

 ‹ ميرحتلا يضتقي رخألاو ةحابإلا يضتقي امهدحأ يذلا نيثيدحلا نيب ضراعتلا عقواذإ ةدعاقلا نأ

 نأ نوك نيب ضاقتنا عقو انه اهو « ةحابإلا يضتقي يذلا ىلع حجري ميرحتلا يضتقي يذلاف

 حيبملا نأ يهقفلا ىنعملاو مرحملل ناحجرلاف « اًمارح هنوك يفو « ةلثم هنوك نيبو « ةنس راعشإلا

 نم ةعامج ناكو « زئاجلا نم ىوقأ بجاولاو « عانتمالا بجاو مرحملاو « عانتمالا زاوج بج وی

 هللا يضر- يليهسلا لاق ىتح « كلذ يف خسنلا -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع اومهف ءاملعلا

 ةجح يف راعشإلا ثيدحو « دحأ ةوزغ رثأب ةلئملا نع يهنلا ناكف « «فنألا ضورلا» يف -هنع

 . ىهتنا خوسنملا ىلع امدقتم خسانلا نوكي فيكف « عادولا

 يهنلا ثيدحب خوسنم راعشإلا نأ ىلع لدي ام -هللا همحر- فنصملا مالك يف سيل : تلق

 ولف « عادولا ةجح ماع هتايح ماي رخآ يف ايادهلا هيب رعشأو < ةنيدملل همدقم لوأ يف ةلثملا نع

 . ىهتنا « كلذ لبق اهنع ىهن هنأل ةي رعشأ امل ةلثملا باب نم راعشإلا ناك

 الو ‹ ةلثم راعشإلا نأ -هنع هللا يضر- ةفينح يبألو لاق ثيح فنصملا عم همالك : تلق

 حابي ال يتلا ةلخم ا هدارم اغنإو « ةلخ ا قلطم سيل -هللا همحر- ةفينح يبأ دارم نأل « انه لاكشإ

 يذلا راعشإلا امأو « ةرفشلاو حمرلاب راعشإلا هانعم يفو « ءاضعألا نم وضع عطقك اهلعف

 هللا يضر- ةفينح وبأو . هركي الف « محللا نود دلج لا عطقي يذلا ءيشلاب وأ عصنملاب هوفصو

 . راثالا نم هيف رهتشاام عم كلذ هركي فيكو « راعشإلا لصأ هرك ام -هنع

 هنال « هنامز لهأ راعشإ -هللا همحر- ةفينح وبأ هرك اغإو -هللا همحر- يواحطلا لاقو

 ىأرف زاجحلا رح يف اًتصوصح « هتيارسل ةندبلا كاله هنم فاخي هجو ىلع كلذ يف نوضفي مهآر

 . دحلا ىلع نوفقي ال مهنأل « ةماعلا ىلع بابلا اذه دس يف باوصلا

 « كلذب سأب الف محللا نود طقف دلج لا عطق نأب كلذ ىلع فقو نم امأو « طوسبملا» يفو

 هيلع دري ىتح ةيقيقحلا ةلثم لا باب يف لخدي ال -هللا همحر- ةفينح وبأ هلاق يذلا نأ لصاحلاو

 نأ كش الو ةمالعلل ناويحلا نذأ تشو ناتنلاك اهلعف حيبأ يتلا ةلثلاك هيلإ بهذ يذلاو « ءيش

 ةقراف اندنع ةدكؤم ةنسو دمحأو -هللا همحر- يعفاشلا دنع ضرف هنأ عم ‹ وضع عطق وه ناتخلا

مطخلا ديزي نب هللا دبع نع تباث نب يدع نع ةبعش انثدح يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي نع يناربطلا هاور (1)
 ي
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 هب الإ هضرعت نع نوعنتمب ال نيك رشم ا نأل ؛ يدهلا ةنايصل ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا راعشإو

 هنم فاخىي هجو ىلع هيف مهتغلابل هنامز لهأ راعشإ هرك -هللا همحر - ةفينح ابأ نإ : ليقو
 ‹ةرمعلل اذهو « ىعسو « فاط ةكم لخد اذإف : لاق .ديلقتلا ىلع هراثيإ هرك امنإ : ليقو . ةيارسلا

 ةيورتلا موي جحلاب مرحي ىتح للحتي ال هنأ الإ يدهلا قوسي ال عتمتم يف انيب ام ىلع

 سانلا نإف ‹ راعشأإلا كلذك الو هيلع اولتوق هكرت ىلع موق عمتجا ول ىتح « رفكلاو مالسإلا نيب

 . دحأ كلذ ىلع ركني ملو مهرخآ نع هوكرت

 الو « هکرت يف اصخر امهنأ - اهنع هللا يضر- ةشئاعو -امهنع هللا يضر- سابع نبا نعو

 « يباجيبسألا عماج » يفو « ةرم هلعف يب هنأ عم « ايب يبنلا ةنس امهكرت يف صح رتلا امهب نظي

 ‹« حرجلا ىوس كلذ نوكي نأ نكييو « ةمالعب اهملعأ هتندب رعشأ يب يبنلا نأ يوارلا لوق ىنعم

 . يبوبحملا مامإلا هركذاذك « مالعإلا وه راعشإلا نأل

 هنأ -هللا همحر- يعفاشلا هلاق امع باوج اذه :ش ( يدهلا ةنايصل ناك ايي يبنلا راعشإو ) :م

 كلذ ىلإ هجايتحال نكلو « رعشأ هيَ هنأ انملس لاقي نأ باوجلا ريرقتو « ةي يبنلا نع يورم

 نأل يأ :ش ( هب الإ هضرعت نع نوعنتمي ال نيك ر شمل ا نأل ) :م اهظفح يأ « يدهلا ةنايص وهو
 . راعشإلاب الإ يدهلا ضيرعت نع نوعنتي اوناك ام نيكرشملا

 هنم فاخي هجو ىلع هيف مهتغلابمل هنامز لهأ راعشإ هرك - هللا همحر- ةفينح ابأ نإ ليقو ) :م
 هراثيإ هرك اغنإ ليقو ) :م نآلا هانركذ دقو « يدهلا كاله ىلإ دارملاو راعشإلا نم يأ :ش ( ةيارسلا

 نم ضرغلا وه ام ديلقتلا نم لصحيي هنأل « ديلقتلا ىلع هصيصختو هرايتخا يأ :ش ( ديلقتلا ىلع

 . راعشإلا

 :ش ( فاط ةكم ) :م عتمتملا يأ :ش ( لخد اذإف ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اذه يأ :ش (اذهو ) :م طاوشأ ةعبس ةورملاو افصلا نيب :ش ( ىعسو ) :م طاوشأ ةعبس تيبلاب

 (يدهلا قوسي ال عتمتم يف انيب ام ىلع ) :م جحلل ال :ش ( ةرمعلل ) :م يعسلاو فاوطلا وهو « لعفلا

 :م ةرمعلاب ءىدتبيف تاقيملا نم ءىدتبي يأ « هتفصو هلوق دنع بابلا لوأ يف ركذ ام هب دارأ :ش
 عتمتم نيب يدهلا قاس هنأل « ةرمعلا نم هغارف دعب :ش ( للحتي ال ) :م هنأ ريغ يأ :ش ( هنأ الإ)

 يذلا نكلو « يعسلاو فاوطلا سفن يف نايواستي امهنأل ‹ قوسيال عتمتمو « يدهلا قوسي

 نأل « ميملا عفرب انه مرحي :ش ( جحل اب مرحي ىتح ) :م ةرمعلا نم هغارف دعب للحتي ال يدهلا قوسي
 ‹ كلذك سيلو « جحلاب مارحإلا دعب الإ للحتي ال هانعم نأل « ىنعملا داسفل ةياغلل تسيل انه ىتح

 ال ىتح ضرم مهلوق يف امك لاحلل انه ىتح نوكت ذئنيحف « رحنلا موي قلح اذإ الإ للحتي ال هنأل
 موي لبق وأ ةفرع موي مرحأ ول ىتح مزالب سيل اذه ةيراجلا يفو :ش ( ةيورتلا موي ) :م هنوجري

 . ىنعمل ا اذهب هصخ هلعلف ةيورتلا موي ةكم لهأ مارحإ نكلو « زوجي ةيورتلا
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 (اهنم تللحتو ‹ ةرمع اهتلعحلو ‹ يدهلا تقس امل تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول » :ةيب هلوقل

 .انيب ام ىلع ةكم لهأ مرحي امك ةيورتلا موي جحلاب مرحيو. يدهلا قوس دنع للحتلا يفني اذهو

 ‹ ةعراسملا نم هيف امل لضفأ وهف جحل اب مارحإلا نم عتمتملا لجع امو « زاج هلبق مارحإلا مدق نإو

 قسي مل نم قح يفو « يدهلا قاس نم قح يف ةيلضفألا هذهو « ةقشمل ا ةدايزو

 ‹ يدهلا تقس امل تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول ) :م ايب يبنلا لوقل يأ :ش (ةي هلوقل ) :م

 هللا يضر- سنأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( اهنم تللحتو ةرمع اهتلعجلو

 :لاقو ‹ ةرمعاهلعجن نأ ةا هللا لوسر انرمأ ةكم انمدق املف « ححلاب خرصن انجرخ لاق -هنع

 نم عنام يدهلا قوس نأ نم ارخآ تلمع ام ًألوأ تملع ول هانعمو « ثيدحلا « . . . تلبقتسا ول»

 ينكلو « اهب ةجحلا خسنب ةرمعلاب تيفتكا نأب ةرمع ةجحلا تلعحلو يدهلا تقس امل للحتلا
 ‹ للحتلا نم عنام يدهلا قوس نأ اذهب ملعف ةرمع اهلعجأ نأ ردقأ ام اذه لجألف « يدهلا تقس

 ةملكو « رخآ ءيش للحتلاو يدهلا قوس هنم دارملا نأ ىلع رعشي يرمأ نم هلوق : يكاكلا لاقو

 . يذلا ىنعمب تربدتسا يف ام

 نم يأ -اهنم تللحتو - هلوق . ربخلا رابتعاب جحلا وأ ةجحلا وأ ةرفسلا يأ - اهتلعحجل- هلوق

 اًقيقحت ةكم اوغلب ال ةرمع هولعجيو جحلا مارحإ اوخسفي نأ هباحصأ هلي يبنلا رمأ انإو « ةرمعلا

 ءال وأ قلحي له يب هللا لوسر نورظتنيو نوقلحي الو نوخسفي ال اوناكو « نيكرشملا ةفلاخمل
 كلام لاقو « دمحأ لاق انلوقبو هرخآ ىلإ . . «تلبقتساول»: لاقو هيب يبنلا رذتعاف

 قسي مل نمك للحتي ةرمعلا لاعفأ نم غرف اذإ يدهلا قاس يذلا عتمحملا : هللا امهمحر-يعفاشلاو

 -هللا همحر- يعفاشلا دنعو رحنلا موي الإ هيده رحنيال -هللا همحر- كلام دنع نأ الإ يدهلا

 . ةورملادنع رحني

 قوس دنع يأ :ش ( يدهلا قوس دنع للحتلا يفني ) :م ايي يبنلا لوق يأ :ش ( اذهو ) :م

 ام ىلع ) :م يكم همارحإ نأل :ش ( ةكم لهأ مرحي امك ةيورتلا موي جحلاب مرحيو ) :م يدهلا عتمتملا

 عتمت نمف * : ىلاعت هلوق ينعي« انولت يذلا صنلل عتمتلا مد هيلعو « لاق ام ىلإ ةراشإ :ش ( انيب

 :م ةيورتلا موي لبق يأ :ش ( هلق مارحإلا مدق نإو ) :م « (۱۹ةيآلا: ةرقبلا) € جحلا ىلإ ةرمعلاب

 يدهلا قاس يذلا عتمتملل لضفألا : -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « لضفأ وه لب :ش ( زاج)

 نأ بحتسي -هللا همحر- كلام نعو « ىنم ىلإ ًاهجوتم لاوزلا لبق ةيورتلا موي جحلاب مرحي نأ

 . لالهلا ةيؤر دنع ةجحلا يذ لوأ نم هب مرحي

 :مليجعتلا يف وأ ميدقتلا يف يأ :ش ( هيف ال لضفأ وهف جحلاب مارحإلا نم عتمتملا لجع امو ) :م

 ندبلا ىلع قش ناك امو ءهمارحإ ةدم ةدايزب :ش ( ةقشملا ةدايزو ) :م ريخلا ىلإ :ش (ةعراسملا نم)

 امهالك ينعي :ش ( قسي مل نم قح يفو « يدهلا قاس نم قح يف ةيلضفألا هذهو ) :م لضفأ ناك
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 قلحلا نأل ؛ نيمارحإلا نم لح دقف رحنلا موي قلح اذإو . انيب ام ىلع عتمتلا مد وهو مد هيلعو

 ءنارق الو ‹ عتمت ةكم لهأل سيلو :لاق . امهنع هب للحتيف ةالصلا يف مالسلاك جحلا يف للحم

 مل نمل كلذ :  ىلاعت هلوق هيلع ةجحلاو .-هللا همحر - يعفاشلل اًمالخ « ةصاخ دارفإلا مهل اغنإو

 ( ةرقبلا )۱۹١ (مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي

 اذه لوأ يف هركذ ام هب دارأ :ش ( انيب ام ىلع عتمتلا مد وهو مد هيلعو ) :م ةيلضفألا هذه يف ءاوس

 مدلا ةقارإ وهو ‹ كسن ةدايز هلوقب بابلا

 . مد هیلعو هلوق دعب - عتمتلا مد وهو - هلوق ینعم : تلق ناف

 هنأل - عتمتلا مد وهو - هلوقب هرسفو ‹ -هللا همحر- يرودقلا لوق مد هيلعو هلوق : تلق

 داز بحاص نأ ىرت الأ « ءاهقفلا ضعب مهول اًيفن هرسف امنإ : يزارتألا لاقو « هحرش ردص يف

 عتمتملا نم مارحإلا دقت نأ نظف ‹ همارحإ روظحم وهام هباکترال مد هيلع لاقو ‹ مهو ءاهقفلا

 . هنم وهس وهو روظحم ةيورتلا موي ىلع

 :م اًعيمج ةرمعلاو جحلا مارحإ نم يأ :ش ( نيمارحإلا نم لح دقف رحنلا موي قلح اذإو ) :م

 نع يأ :ش ( امهنع ) :م قلحلاب يأ :ش ( هب للحتيف « ةالصلا يف مالسلاك جحلا يف للحم قلحلا نأل)

 مارحإ للحت نم عناملا ناكو ‹ مالسلاب ةالصلا نم جرخي يلصملا نأ امك هنع جرخيو ‹ نيمارحإإلا

 ىلإ ءاسنلا قح يف الإ « اعيمج نيمارحإلا نم للحتف عناملا لاز هحبذ املف « يدهلا قوس ةرمعلا

 نم نراقلا عماج ولاذهلو « جحلا مارحإك ءاسنلا قح يف ةرمعلا مارحإ نأل اذهو « ةرايزلا فاوط

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءىجيس امك « نامد هيلع بجي فاوطلا لبق قلحلا دعب

 نرق وأ مهنم دحاو عتمتاذإو :ش ( ةصاخ دارفإلا مهل امنإو « نارق الو عتمت ةكم لهأل سيلو ) :م

 مدلا نإف ‹«قافآلا لهأ نم نراقلاو عتمتملا فالخب « هنم لكأي ال ةيانج مد وهو « مد هيلع ناک

 ناک نمو يكملل هركي ال هدنع نإف :ش ( يعفاشلل اًفالخ ) :م هنم نالكأيف كسن مد امهيلع بجاولا

 .نارقلا

 مل نمل كلذ ل : ىلاعت هلوق ) :م -هنع هللا يضر- يعفاشلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو ) :م

 دنع نإف « مارحلادجسملا يرضاح يف فلتحخا :ش ( ¢ مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي

 «ةكم نم رصقلا ةفاسم نم ءاج ناك نمو « يكمل ا -هللا همحر- دمحأو -هنع هللا يضر-يعفاشلا

 . یوط يذو ةكم ناكس مه -هللا همحر- كلام دنعو

 -كلذ- هلوق مارحإ ريغب ةكم نولخدي مهنأ ليلدب مرحلا لهأو تاقيملا لخاد ناك نم اندنعو

 ةراشإ كلذ نإ انلق اغنإو . قافآلا لهأ نم ناك نمل عورشم عتمتلا نأ ةيآلا تلدو عتمتلا ىلإ ةراشإ

 هركذ يذلاو « مهناسل ىلع لزن نآرقلاو « ديعبلل برعلا مالك يف هعوضوم نأل <« عتمتلا ىلإ
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 تيقاوملا لخاد ناك نمو «ىقافآلا قح ىف اذهو « نيترفسلا دحأ طاقسإب هفرتلل امهتيعرش نألو

 اذإ نرقو « ةفوكلا ىلإ جرخ اذإ يكم لا فالخب « نارق الو ةعتم هل نوكي ال ىتح « يكملا ةلزنمب وهف

 . يقافآلا ةلزنب راصف « ناتاقيم هتجحو هترمع نأل « حصي ثيح نرقو ةفوكلا ىلإ جرخ

 هلمعتسا ام فلاخ هنأل « هجوم ريغ هانعمب نمو يكللا عتت حصي ىتح يدهلا ىلإ ةراشإ هنأ مصخلا

 كلذل حلصي عتمت نمف هلوق نم موهفملا عتمتلاو « هل ةقيقح حلصي ال ابيرق هركذ يذلاو ٠ برعلا

 . هيلع ةجح ةيآلا نوكتف « قافتالاب زاجملا ىلإ راصي ال ةقيقحلاب نكمأ اذإ لمعلا نأل هيلإ راصف

 ‹ هانعب نمو يكملا نم حصي ال عتمتلا نأ ىلع كلذ لدي ال نكلو « متلق ام انملس : تلق نإف

 .هادع ام يفن ىلع لدي ال ركذلاب ءيشلا صيصخت نأل

 لصألا نأل « ريغلا يف مكحلا توبث كلذ نم مزلي نأ ملسن ال نكلو « كلذ انملس : تلق

 . هفالخ ىلع ليلدلا لدي نأ ىلإ ريغلا يف مكحلا مدع

 يأ امهتيعرش نأ هنايب لوقعم ليلد اذه :ش ( نيترفسلا دحأ طاقسإب هفرتلل امهتيعرش نألو ) :م

 يف كلذب هفرتلاو حيرتسم هفرتمو هفار لجر هلوق نم ةحارتسالل يآ « هفرتلا عتمتلاو نارقلا عرش

 ام خسنو ةعتملاو نارقلا عرش هللا نأ هفرتي ىتح هبرقل رفسلا اذه هيلع قشي ال هريغ نأل يقافآلا قح

 ‹ ةفاك سانلا قح يف تبث خسنلاو « جحلا رهشأ يف ةرمعلا مهيرحت يف ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك

 . كلذ يفاني متركذ ام ىلإ سانلا عوجرو

 الب زاج جحلا رهشأ يفرمتعا ول ىتح « اًضيأ يكملا قح يف اندنع تباث خسنلا : تلق

 نيب عجر اذإ يقافآلا هعتت عطق امك هعتمت عطق مامإلا نأل ‹ عتمتلا ةليضف كردي ال نكلو ءةهارك

 ال ةعتملا نالطب ىلع هب لدتسي هنأل « رظن هيف : -هللا همحر- ىكاكلا لاقو « هلهأ ىلإ نيكسللا

 ربج مد هتروریصب يقافآلا ةعتم نع رصتقت هتعتم نإ لاقي نأ باوصلاو . ةليضفلا مدع كاردإ ىلع

 . يقافآلا تح يف نئاك نيرفسلا دحأ طاقسإب هفرتلا يأ :ش ( يقافآلا قح يف اذهو ) :م

 يكملا ةلزنب وهف ) :م تيقاوملا لخاد هنكسم ناك نمو يأ :ش ( تيقاوملا لخاد ناك نمو ) :م

 امك ربجلا مد مهيلع بجيو « اوءاسأو زاج اوعتمت ول اذه عمو :ش ( نارق الو ةعتم هل نوکی ال یتح

 ىلإ جرخ اذإ ) :م- نارق الو عتمت ةكم لهأل سيلو - هلوقب لصتم :ش ( يكملا فالخب ) :م هانركذ

 يكملا راصف يأ :ش ( يقافآلا ةلزنمب راصف « ناتاقيم هتجحو هترمع نأل ‹ حصي ثيح نرقو ةفوكلا
 اذإ اذه -هللا همحر- يبوبحملا لاقو « نارقلا ةحص ثيح نم يقافآلا ةلزنمب ةفوكلا ىلإ جراخلا

 نم هجورخبب ريغتي الف نارقلا نم عنم دقف اهدعب جرخ اذإ امأو « جحلا رهشأ لبق ةفوكلا ىلإ جرخ
 نوكي ال نرقو « ةفوكلا ىلإ يكملا جرح اذإ هنأل « نرقو لاق ثيح نارقلا صح امنإو « تاقيملا

 . اعم
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 هلهأب ملأ هنأل ؛ هعتت لطب يدهلا قاس نكي ملو « ةرمعلا نم هغارف دعب هدلب ىلإ عتمتملا داع اذإو

 قاس اذإو . نيعباتلا نم ةدع نع يور اذك « عتمتلا لطبي كلذبو « احيحص اًمالإ نيكسنلا نيب اميف

 . هللا امهمحر - فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع هعتت لطبي الو « احيحص نوكي ال همالإف يدهلا

 ام هيلع قحتسم دوعلا نأ امهلو . نيترفسب امهادأ هنأل ؛ هعتمت لطبي : - هللا همحر - دمحم لاقو

 جرخ اذإ يكملا فالخب «همالإ حصي ملف للحتلا نم هعنمي يدهلا قوس نأل ؛ عتمتلا ةين ىلع ماد

 قحتسم ريغ كلانه دوعلا نأل ؛ اعتمتم نكي مل ثيح يدهلا قاسو ةرمعب مرحأو « ةفوكلا ىلإ

 مث ‹ طاوشأ ةعبرأ نم لقأ اهل فاطف جحلا رهشأ لبق ةرمعب مرحأ نمو . هلهأب هماملإ حصف هيلع

 اعتمتم ناك جحلاب مرحأو « اهممتف جحلا رهشأ تلخد

 هلهأب ملأ هنأل « هعتمت لطب يدهلا قاس نكي ملو ةرمعلا نم هغارف دعب هدلب ىلإ عتمتملا داع اذإو ) :م

 قافتاب عتمتلا لطبي حيحصلا مال إلاب يأ :ش ( عتمتلا لطبي كلذبو « احيحص اًمالإ نيكسنلا نيب اميف

 لطب : يكاكلا لاقو -هللا همحر- يعفاشلل اًمالخ : يزارتألا لاقو . لمكألا هلاق « انباحصأ

 جحلا مارحإل تاقيملا ىلإ دوعلا درجمب -هللا امهمحر- كلامو يعفاشلا دنع امأ « عامجإلاب هعتمت

 -هللا همحر- يعفاشلا يلوق دحأ يف نإ ليق دقو . هيلع مد الو هعتمت لطبي ال وأ يدهلا قاس

 یوراذکو :ش ( نيعباتلا نم ةدع نع يور اذك ) :م مال إلا فرعأ ال لوقيو « اًعتمتم نوکی

 ميهاربإو دهاجمو حابر يبأ نب ءاطعو بيسملا نب ديعس نع «نآرقلا ماكحأ »باتك يف يواحطلا

 وه نسحلا لاقو . ىهتنا « هعتمت لطب ةرمعلا نم هغارف دعب هلهأ ىلإ عجر اذإ عتمتملا نأ يعخنلا

 .رذنملا نبا هراتخاو « هلهأ ىلإ عجر نإو عتمتم

 امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هعتمت لطبي الف احيحص نوكي ال همالإف يدهلا قاس اذإو ) :م

 ناك عتمتي ال نأ هل أدب ول هنإف :ش ( نیترفسب امهادأ هنأل هعتمت لطبي : -هللا همحر- دمحم لاقو -هللا

 ( هيلع قحتسم دوعلا نأ ) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأل :ش ( امهلو ) :م ثكيي نأ هل

 نم هعني ) :م يدهلا قوس يأ :ش ( يدهلا قوس نأل « عتمتلا ةين ىلع ماد ام ) :م بجاو يأ :ش

 . هعتت لخدي الو :ش ( هماملإ حصي ملف للحتلا

 نأل ءاعتمتم نكي مل ثيح يدهلا قاسو ةرمعب مرحأو ةفوكلا ىلإ جرخ اذإ يكملا فالخب ) :م

 هنأل ‹ هيلع قحتسم ريغ ةكم ىلإ هلهأ نم يكملا دوع نأل يأ :ش ( هيلع قحتسم ريغ كلانه دوعلا

 ةرمعب مرحأ نمو ) :م .هعتمت حصي الف :ش ( هلهأب همالإ حصف ) :م لاحم لصاحلا ليصحتو ةكم يف

 ( اعتمتم ناك جحلاب مرحأو اهممتف جحلا رهشأ تلخد مث طاوشأ ةعبرأ نم لقأ اهل فاطو جحلا رهشأ لبق

 لاق هبو « هيلع مد ال مألا يف ديدجلا يف لاقو « ميدقلا يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش

 دعب وأ جحلا رهشأ لبق تاقيم ىلع هروبع نوكي نأ نيب قرف ال بهذملا رهاظ يف مهتمتت يفو دمحأ
 جحلا رهشأ يف ربع ولو « اًعتمتم نوكي ال اهلبق تاقيملا ىلع ربع نإ : كيرش نبا لاق . اهلوخد

 راص جحلا رهشأ تلخد ىتح ةرمعلا ىلإ للحت اذإ : -هللا همحر- كلام لاقو « اًعتمتم نوكي
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 دجو دقو « اهيف لاعفألا ءادأ ربتعي امنو « جحلا رهشأ ىلع هيدقت حصيف طرش اندنع مارحإلا نأل

 نم جح مث ادعاصف طاوشأ ةعبرأ جحلا رهشأ لبق هترمعل فاط نإو . لكلا مكح رثكأللو « رثكألا

 هكسن دسفي ال لاحب راص هنأل اذهو «جحلا رهشأ لبق رثكألا ىدأ هنأل ؛ اعتمتم نكي مل كلذ هماع

 رهشأ يف مامتإلا ربتعي - هللا همحر - كلامو . جحلا رهشأ لبق اهنم للحت اذإ امك راصف« عامجلاب

 ةرفس ىف نيكسنلا ءادأب قفرتملا عتمتملاو لاعفألا ءادأب قفرتلا نألو مانركذ ام هيلع ةجحلاو « جحا

 ةجحلا يذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوش جحلا رهشأو :لاق . جحلا رهشأ يف ةدحاو

 س نوک ال هلا جر يالا ل قو "موما هس ي ةر م له ت

 . رثكألا وأ لقألإ فاط ءاوس « « عطقألا حرش د ) یف

 -هللا همحر- كلام لاق هبو :ش ( جحلا رهشأ ىلع هميدقت حصيف طرش اندنع مارحإلا نأل ) :م

 لاعفألا ءادأ ربتعي امنإو ) :م ةالصلا تقو ىلع هيدقت زاج ةالصلل اًطرش تناك ال ةراهطلاك كلذو

 ‹ صن هضراعي ملاذإ :ش ( لكلا مكح رثكأللو « رثكألا دجو دقو ) :م جحا رهشأ يف يأ :ش ( اهيف

 قطان صنلا نأل لكلا ماقم رثكألل ةماقإ تاعكر عبرأ ماقم رهظلا نم تاعكر ثالث ماقي ال اذهلو

 . تاعكر عبرأ ميقملا ضرف نأب

 ‹ طاوشأ ةعبرأ نم رثكأ يأ :ش ( ادعاصف طاوشأ ةعبرأ جحلا رهشأ لبق هترمعل فاط نإو ) :م

 (اذهو جحلا رهشأ لبق رثكألا ىدأ هنأل « اعتمتم نكي مل كلذ هماع نم جح مث ) :م لاحلا ىلع هباصتناو

 (عامجلاب) :م هترمع يأ :ش ( هكسن دسفي ال لاحب راص هنأل ) :م لكلا مكح يف رثكألا نوكي يأ :ش

 ‹«فوقولاب جحلا مارحإ دكأتي امك رثكألا ءادأب همارحإ دكأتيف فاوطلا وه ةرمعلا نكر نأل :ش

 داسفلا مدع نأل « فلتخملا ىلع فلتخملا در اذه نكلو « طوسبملا » يف اذك « اندنع مد هيلع نكلو

 . ليلحتلا لبق عامجلاب دسفي -هللا امهمحر- كلامو يعفاشلا دنعو « رثكألا فاوط دعب عامجلاب

 نوكي ال ينعي :ش ( جحلا رهشأ لبق ) :م ةرمحلا نم يأ :ش ( اهنم للحت اذإ امك راصف ) :م

 ول ينعي :ش ( جحلا رهشأ يف ) :م ةرمعلا مامتإ يأ :ش ( مامتإلا ربتعي -هللا همحر- كلامو ) :م اعتمتم

 هماع نم جح نإ اعتمتم نوكي رهشألا يف اًدحاو اًطوش فاطو ححلا رهشأ لبق طاوشأ ةتس فاط

 رهشألا لبق لاعفألاب ىتأ اذإ -هللا همحر- كلام لاق « يخركلا رصتخم حرش » يف لاقو « كلذ

 ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو ) :م عتمتموهف جحلاب مرحأ مث « رهشألا تلخد ىتح ةرمعلا مارحإ ىفن

 ( لاعفألا ءادأب قفرتلا نألو ) :م لكلا مكح رثكألل نأ وهو :ش ( هانركذ ام ):م . هللا همحر- كلام

 نيكسنلا ءادأب قفرحملا عتمحملاو ) :م جحلاو ةرمعلا لاعفألا ءادأب نوكي نيكسنلاب قفرتلا نأ ينعي :ش

 ‹ جحلا رهشآ يف اهرثكا وأ اهلك لاعفألا دجوت نأ نم دب الف :ش ( جحلا رهشأ يف ةدحاو ةرفس يف

 . اعتمتم نوکی

 أو لاق خسنلا رثكأ يفو :ش ( ةجحلا يذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوش ححلا رهشأو : لاق ) :م
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 : لاقف « اهنايب ىلإ جاتحا جحلا رهشأ هلبق ركذ املو ء -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ خلإ . . جحلا

 رشعلاو لاق هنأ الإ « هرصتخم» يف -هللا همحر- يواحطلا هركذاذكو « جحلا رهشأو لاقو

 لاوش لهتسم هلوأ نأ ىلع ملعلا لهأ قفتاو « ينامزلا تاقيملا وه اذهو « ةجحلا يذ نم ىلوألا

 لاق هبو ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا نم سمشلا بورغ هرخآ نأ بهذملا « هرخآ يف اوفلتخاو

 :ش ( - مهنع هللا يضر- ريبزلا نب هللا دبعو ةثالثلا ةلدابعلا نع يور اذك ) :م -هللا همحر - دمحأ

 هللا مهمحر- سابع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبع ةثالث ءاهقفلا دنع ةلدابعلا

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع اولخدأو دوعسم نب هللا دبع اوجرخأف ةعبرأ نيثدحملا حالطصا يفو

 نبا جرخأو دوعسم نبا لخدأ ذإ يرهوجلا هطلغو هريغو دمحأ هلاق « ريبزلا نب هللا دبع اودازو
 . صاعلا

 ‹ مهملع ىلإ جيتحا ىتح اوشاع ءالؤهو « هتافو تمدقت دوعسم نبا نأل : يقهيبلا لاقو

 هلاق الجر نيرشعو نيتئام نم وحن « ةباحصلا نم هللا دبعب يمس نم لك دوعسم نباب قحتليو
 . هللا همحر- يوونلا

 نع صوحألا ىبأ نع قاحسإ ىبأ نع كيرش نع ىنطقرادلا هاورف دوعسم نبا ثيدح امأ

 ۰ . ةجحلا يذ نم رشعلاو ةدعقلا وذو لاوش جحلا رهشأ لاق « دوعسم نب هللا دبع

 ديبع نع ةرقبلا ةروس ريسفت يف « هكردتسم » يف مكاحلا هاورف رمع نب هللا دبع ثيدح امأو

 ةيآلا : ةرقبلا )€ تامولعم رهشأ جحلا لجو زع هلوق يف رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح لاقو « ةجحلا يذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوش لاق ۷

 . هاجرخي ملو

 كاحضلا نع قاحسإ يبأ نع كيرش نع ينطقرادلا هاورف سابع نب هللا دبع ثيدح امأو

 . ةجحلا يذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوش جحلا رهشأ لاق سابع نبا نع

 هللا دبع نع يفقثلا هللا ديبع نب دمحم نع ينطقرادلا هاورف ريبزلا نب هللا دبع ثيدح امأو

 ةورع يبأ نب ديعسو ةداتقو يروثلاو يبعشلاو دهاجمو ءاطع نع يور اذكهو « هوحن ريبزلا نبا
 . كلام نع يكلاملا بيبح نباو

 نع ةياور يفو اًضيأ رمع نبا كلذ يوريو « اهمامتب ةجحلا وذ هنع روهشملا يف كلام لاقو
 - « فسوي يبأ عماوج» يف هركذ « لايل رشعو ةجحلا يذ نم مايأ ةعست -هللا همحر- فسوي يبأ

 مارحإلا حصي ال هنأ اهجو نويناسارخلا ىكحو « -هللا همحر- يعفاشلا ذخأ هبو « -هللا همحر

 كلذ ركذ « ةجحلا يذ رخآ اهرخآ يدقلاو ءالمإلا يف هنعو . ةفرع موياهرخآ لب ديعلا ةليل

 .هللا همحر- يوونلا
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 تاوفلا ققحتي ال تقولا ءاقب عمو « ةجحلا يذ رشع يضمب توفي جحا نألو

 ليلد اذه :ش ( تاوفلا ققحتي ال تقولا ءاقب عمو « ةجحلا يذ رشع يضمب توفي جحا نألو ) :م

 رخآ ىلإ ايقاب تقولا ناك ولف « ةجحلا يذ نم لوألا رشعلا تاوفب توفي جحا نأ هريدقت « يلقع

 نم دارملا نأ ملعف ةجحلا يذ رخآ ىلإ ًايقاب اهتقو ماد ام توفت ال ةدابعلا نأل تاف ال « ةجحلا يذ

 . ةثالثلا رهشألا

 ‹« (۱۹۷ةيالا:ةرقبلا) € تامولعم رهشأ جحلا # : ىلاعت هلوق نأ : لوألا « ةلئسأ انه اهو

 « ماع مسا رهشألا نأ باوجلاو ؟ ةدعلا يف امك « صقانلا ىلع ال ةقيقح لماكلا ىلع عقي رهشلاو

 يف عمجلا نم ةينثتلا تديرأ اذهلو  ًالقن لد دقو « ليلدلا لد اذإ صاخلا ماعلا نم داري نأ زوجيو

 ‹«دحاو لكلا نأل « هيلع ليلدلا ةلالدل « (٤ةيآلا : يرحتلا) 4 امكبولق تغص دقف # : ىلاعت هلوق

 ضعب يف تلصح ةيؤرلا اغإو « اذك ةنس كتيأر مهلوق يف امك « هلك ةلزنم رهشلا ضعب لزنيو
 .اهلك ال ةنسلا نامز

 رهشأ تيمس فيكف « ةدعقلا يذ يف الو لاوش يف حصي ال جحلا ناك اذإ : يناثلا لاؤسلا

 ؟ حلا

 فاطو لاوش يف ةكم مدق اذإ يقافآلا نأ ىرت الأ « جحلا لاعفأ ضعب اهيف زوجي : تلق

 يف ةدحاو ةرم بجي هنإف جحلا يف بجاولا يعسلا نع يعسلا اذه بوني هدعب ىعسو مودقلا

 ‹ ردصلا فاوط يف الو ةرايزلا فاوط يف بجي ال مودقلا فاوط هب يقل اذإف اهلك جحلا فاوط

 هنأ الإ ‹ جحلا لاعفأ ضعبلا لحم نأ رهظف « يعسلا نع بني مل كلذ لعفو ناضمر يف مدق ولو

 « تقوب سيل هنآ رابتعاب ال « لاوش يف لاعفألا نم امهريغو ةرايزلا فاوط الو فوقولا زوجي ال

 عوكرلاك عورشملا هجولا ىلع اهب نايتإلا بجيف «ةصوصخم ةنمزأب صتخم هنأ رابتعاب لب

 هنأ رابتعاب لب « هتقو ريغ يف هب ىتأ هنأ رابتعاب ال « هيلع دوجسلا دقت زوجي الف « دوجسلاو

 . عورشملا هجولا ريغ ىلع همدق

 ؟ اهيلع مارحإلا دقت زاج فيك « رهشألاب اتقوم ناك اذإ : ثلاثلا لاؤسلا

 ‹ طورشملا تقو ىلع طرشلا دقت زوجيو « جحلا لاعفأ نم سيلو طرش مارحإلا : تلق

 هنأل ال ‹ نامزلا لوطب روظحملا يف عقي الئلف دقتلا ةيهارك امأو « ةالصلا ىلع ءوضولا يدقتك

 . ححلا تقو ىلع مدق

 ؟ كلام نيبو اننيب يذلا فالخلا ةدئاف ام : عبارلا لاؤسلا

 حلصت ال اهنإف « جحلا لاعفأ قح يف رهظت فالخلا اذه ةدئافو « « طيحملا» يف لاق : تلق

 ةدئافو « اعتمتم نوكي ال اهيف يقابلاو جحلا طاوشأ ةعبرأ فاط ول ىتح عتمتملا قح يفو اهيف الإ
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 . هلك ال ثلاثلا ضعبو نارهش# تامولعم رهشأ جحلا :ىلاعت هلوق نم دارملا نأ ىلع لدي اذهو

 هدنع نإف - هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ « اًجح دقعناو همارحإ زاج اهيلع جحلاب مارحإلا مدق نإف

 زاوج يف ةراهطلا هبشأف «اندنع طرش وهو « هدنع نكر مارحإلا نأل « ةرمعلاب اًمرحم ريصي

 ءايشأ ميرحت مارحإلا نألو « تقولا ىلع ميدقتلا

 . ةجحلا يذ رخآ ىلإ ةرايزلاو جحلا فاوط رخأت يف اًضيأ رهظت -هللا همحر- كلام فالخ

 يذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوش جحلا رهشأ هلوقب صاصتحخا عتمتملل له : سماخلا لاؤسلا

 . جحلا رهشأ يف نيكسنلا نيب عمجي نأ هل اضيأ نراقلاو « ةجحلا

 ضئارفلا ةحصل طرتشي ال هنأ « طيحملا » يف ةياور تدجو : ةياهنلا بحاص لاق : تلق

 رهش يف هترمعل فاطو ةكم مدق مث مرحأ يأ « ةرمعو جح نيب عمج لخد يقهيبلا يف لاق « كلذ

 . هيلع يده ال نکلو « اًتراق ناک ناضمر

 ىلع ربخلا لمح حصي فيكف « ربخو أدتبم تامولعم رهشأ جحلا هلوق نأ : سداسلا لاؤسلا

 نامز رهشألاو < كلذ ريغو فاوطلاو فوقولا نم ةمولعملا لاعفألا نع ةرابع جحلا نأ الإ « أدتبملا

 ؟ رهشأ اهوحنو يعسلاو فاوطلاو فوقولا زوجي الف

 يلع وبأ لاقو اهيف جحلا مارحإ نأ ينعي « تامولعم رهشأ يف جحلا هانعم ءارفلا لاق : تلق

 لاقو. جحلا رهشأ يف عقوام جحلا لاعفأ نأ ينعي تامولعم رهشأ جح جحلا هانعم يسرافلا

 . نارهش دربلا كلوقك « رهشأ جحلا تقو يأ يرشخمزلا

 نأ ىلع لدي ) :م ةجحلا يذ رشع يضمب جحلا تاوف نم انلق يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م

 ال ثلاثلا ضعبو نارهش «:ش (۱۹۷ةيآلا:ةرقبلا ) :م € تامولعم رهشأ جحلا # : ىلاعت هلوق نم دارملا

 ءاقب عم توفت ال ةدابعلا نأل جحلا تفي مل رشعلا يضم دعب ايقاب جحلا تقو ناك ول هنأل :ش ( هلك

 . هتقو

 لوق وهو « ديدجلا هلوق اذه :ش ( ةرمعلاب اًمرحم ريصب هدنع نإف ‹ -هللا همحر- يعفاشلل اًنالخ

 يرصبلا نسحلاو يعخنلا ميهاربإ لوق وهو « يدقلا يف لاق انلوقبو « دهاجمو سوواطو ءاطع

 ‹ دقعني ال يرهاظلا دواد لاقو . -هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو « مكحلاو ةمربش نباو

 . ةمركعو رباج لوق وهو

 طرش وهو ) :م ناكرألا رئاسك رهشألا ىلع هيدقت زوجي الف :ش ( هدنع نكر مارحإلا نأل ) :م

 نإف :ش ( تقولا ىلع ميدقتلا زاوج يف ةراهطلا هبشأف ) :م تقولا ىلع هيدقت زوجيف :ش ( اندنع

 ءايشأ مبرحت مزلتسي يأ :ش ( ءايشأ ميرحت مارحإلا نألو ) :م اهيلع هييدقت زوجي ةالصلل ءوضولا

۳۱۹ 



 يفوكلا مدق اذإو :لاق . ناكملا ىلع ميدقتلاك راصف « نامز لك يف حصي كلذو « ءايشأ باجيإو

 هماع نم جح دقو اراد ةرصبلا وأ ةكم ذختا مث رصق وأ قلحو اهنم غرفو جحلا رهشأ يف ةرمعب
 امأو« ماملإ ريغ نم جحلا رهشأ يف دحاو رفس يف نيكسنب قفرت هنألف لوألا امأ ٠ عتمتم وهف كلذ

 نأل ء اًعتمتم نوكي ال امهدنعو . هللا همحر - ةفينح ىبأ لوق وه ليقو قافتالاب وه ليقف يناثلا

 ناتیتاقیم ناذه هاکسنو « ةيكم هتجحو ةيناقيم هترمع نوكت نم عتمتملا
 يعسلاو يمرلاك :ش ( ءايشأ باجيإو ) :م كلذ وحنو سأرلا قلحو طيخملا سبلو ديصلا لتقك

 باجيإو ءايشأ رحت نم روكذملا نأ ىلإ ةراشإ كلذ :ش ( نامز لک يف حصي كلذو ) :م اهوحنو

 . تاقيملا يأ :ش ( ناكملا ىلع ميدقتلاك راصو ) :م ءايشأ

 ريغ يف جحلاب لهملا» :لاق ةي هنأ يورام وهو « صنلا ةلباقم يف ليلعت اذه : تلق نإف

 . هيدقت حصي مل ثيحب « طرشب سيل هنأ ىلع ةلالد كلذ يفو ٠٠ ةرمعلاب لهم جحلا رهشأ

 . هيلع دمتعي الف « ادج ذاش ثیدحلا اذه : تلق

 لاق يأ « مدقاذإو لاق خسنلا رثكأ يفو :ش ( جحلا رهشأ يف ةرمعب يفوكلا مدق اذإو: لاق ) :م

 ( اهنم غرفو) :م جحلا رهشأ يف ةرمع لجأل مدق اذإو « ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم

 ملعي هنأل «ريسفتلارصتخا نكل « دحاو امهمكحو :ش ( قلح وأ رصق وأ ) :م ةرمعلا نم يآ :ش

 . سكعلا نود ىلوألا قيرطلاب قلحلا مكح هنم

 غرف امدعب اهب ماقأ ينعي :ش ( اراد ) :م ةرصبلا ذختا اذإ يأ :ش ( ةرصبلاوأ ةكم ذختا مث ) :م

 رادلا ذاختا نيب ىوساذهلو « ريغصلا عماجلا» صاروخ نم رادلا ذاختاف « قلحو ةرمعلا نم

 نيهجولا يف :ش ( عتمتم وهف كلذ هماع نم جح دقو ):م يواحطلا حرش » يف همدعو

 : هلوقب لوألا هجولا ىلإ راشأف « اًفالخ امهيف «ريغصلا عماجلا » يف ركذي ملو «نيروكذملا

 قفرت هنألف ) :م اراد ةكم ذختا امدعب جح اذإ اموهو « لوألا هجولا يأ :ش ( لوألا امأو ) :م

 اًمالِإ هلهأب :ش ( ماملإ ريغ نم جحلا رهشأ يف دحاو رفس يف ) :م جحلاو ةرمعلاب يأ :ش ( نيكسنب

 ليقف) :م اراد ةرصبلا ذختا امدعب جح اذإ ام وهو « يناثلا هجولا يأ :ش ( يناثلا امأو ) :م احيحص

 رکذو « عتمتم ريغ هنوک يف وأاعتمتم هنوک يف قافتالاب هنأ هنم ملعي مل :ش ( قافتالاب وه

 . « طيحملا » يف هركذ « لكلا لوق ىلع اعتمتم نوكي ال هنأ صاصجلا

 نبا دعس ةمصع يبأ نع ديهشلا مكاحلا هركذ :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق وه ليقو ) :م

 ( ةيتاقيم هترمع نوكت نم عتمتملا نأل ) :م يواحطلا هركذ اذه :ش ( اعتمتم نوكي ال امهدنعو ) :م ذاعم

 هاكسنو) :م هلوقب هيلإ راشأ كلذك سيلاذهو :ش ( ةيكم هتجحو ) :م تاقيملا نم نوكت ينعي :ش

 ململا ناكف تاقيملا نم مارحإللا همزلي داعو ًالالح تاقيلا زواج امدعب هنأل :ش ( ناتيتاقيم ناذه
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 . عتمتلا مد بجوف « اهيف ناكسن هل عمتجا دقو هنطو ىلإ دعي مل ام ةمئاق ىلوألا ةرفسلا نآ هلو

 ححلا رهشأ يف رمتعا مث اراد ةرصبلا ذختا مث قلح وأ رصقو اهنم غرفو . اهدسفأف ةرمعب مدق نإف
 رفس ءاشنإ هنأل عتمتم وه :الاقو - هللا همحر - ةفينح يب دنع اًعتمنم نكي مل هماع نم جحو

 هنطو ىلإ مجری مل ام هرفس یلع قاب هنآ هلو « نیکسنب هيف قفرت دقو

 . هلهأب

 (هنطو ىلإ دعي مل ام ةمئاق ىلوألا ةرفسلا نأ ) :م -هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 كلذ دعيو ءدلب ىلإ دلب نم لقتني لجرلا نأ ىرت الأ « هنم رفسلا ًادتبا يذلا هلهأ ىلإ ىوريو :ش
 :ش (عتمتلا مد بجوف ) :م رفسلا اذه يف يآ :ش ( هيف ناکسن هل عمتجا دقو ) :م ادحاو ارفس
 رهظت فالخلا ةدئاف نأل « عتمتم وهف لقي ملو عتمتلا مد بجوف لاق اغنإو « ةدابعلا رمأل « اًطايتحا
 . مدلا دوجو قح يف

 ىلإ راصيف هنم لوانتلا هل لح اذهلو « ركش مد هنوکل ةبرق مد وهو عتمتلا مد بجو لاقف

 الو ةكم نم جرخي نأ وه ءامهدحأ ناهجو انه اه ىقبو « اًطايتحا ةهبشلا هذه رابتعاب هباجيإ
 همكح نل ‹ فنصملا هركذي ملو فالح الب عتمتم وهف كلذ هماع نم جحي ىتح تاقيملا زواجتي

 ملو اًعتمتم نوكي ال هلثمو « احيحص امال إ هلهأب ملأ هنأل ‹ عتمتم ريغ وهف . كلذ هماع نم جح مئ

 . مدقت ام اًمولعم هنوكل اضيأ فنصملا ركذي

 دسفأف يأ :ش ( اهدسفأف ) :م ةرمعب الهم ةكم يفوكلا مدق نإف يأ :ش ( ةرمعب مدق نإف ) :م
 :م لحف :ش ( قلح وأ رصقو ) :م اهداسف ىلع اهّتأ ينعي :ش ( اهنم غرفو ) :م عامحل اب ينعي ةرمعلا

 هماع نم جحو جحلا رهشأ يف رمتعا مث ) :م اراد اهلعجو اهيلإ جرخ ينعي :ش ( اراد ةرصبلا ذختا مث )

 نم هجورخ نأل يأ :ش ( هنأل ‹ عتمتم وه: الاقو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اًعتمتم نكي مل كلذ

 « حبذ اهاضقف داعو هلهأ ىلإ عجر ول امك راصف :ش ( نيكسنب هيف قفرت دقو رفس ءاشنإ ) :م ةرصبلا

 . اذه اذكف ‹ قافتالاب اعتمتم نوكي هنإف

 ةرصبلا ىلإ هجو رخ دنعو ءامهدنع هلهأ ىلإ هجورخك ةرصبلا ىلإ هجورخ نأ لصألاو

 نم عتمتملا نأل « نارق الو عتمت يكمال سيلو « اعتمتم نوكي ال ةكمب ناك ولو « ةكمب ماقملا ةلزنمب

 . « طوسبملا» ىفاذك « ةيكمو ةيتاقيم هترمع نوكت

 هرفس ىلع يأ :ش ( هرفس ىلع قاب هنأ ) :م -هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 داسفل ةدحاو ةرفس يف ناحيحص ناكسن هل لصحي ملو :ش ( هنطو ىلإ عجري ملام ):م لوألا

 هماع نم جح وأ اهاضق ىتح تاقيملا يف وأ ةكم نم جرخي مل ول اذهلو « اعتمتم نكي ملف ءةرمعلا

 . عامجإلاب اعتمتم نوكنال

۳۲١ 



  اعيمج مهلوق يف اعتمتم نوکي هماع نم جحو جحا رهشآ يف رمتعا مث هلهأ ىلإ عجر ناک ناف
 ملو ةكمب يقب ولو. هيف ناحيحص ناكسن هل عمتجا دقو ‹ لوألا رفسلا ءاهتنال رفس ءاشنإ اذه نأل

 ‹ قافتالاب اعتمتم نوكي ال كلذ هماع نم جحو جحلا رهشأ يف رمتعا ىتح « ةرصبلا ىلإ جرخب

 رهشأ يف رمتعا نمو .ةكم لهأل عتمت الو« ةدسافلا ةرمعلاب ىهتنا لوألا رفسلاو ةيكم هترمع نأل

 الإ مارحإلا ةدهع نع جورخلا هنكمي ال هنأل « هيف ىضم دسفأ امهيأف هماع نم جحو حجحلا

 تعتمت اذإو . ةدحاو ةرفس يف نيحيحص نيكسن ءادأب قفرتي مل هنأل « ةعتملا مد طقسو «لاعفألاب

 . لجرلا يف باوجلا اذكو « بجاولا ريغب تتأ اهنأل  ةعتملا مد نع اهزجت مل ةاشب تحضف ةأرملا

 مهلوق يف اعتمتم نوكي « كلذ هماع نم جحو جحلا رهشأ يف رمتعا مث « هلهأ ىلإ عجر ناك ناف ) :م

 رفس ءاشنإ اذه نأل ) :م -هللا مهمحر- دمحمو ةفينح يبأو فسوي يبأ لوق يف يأ :ش ( اًعيمج

 يف يأ :ش ( هيف ناحيحص ناكسن هل عمتجا دقو ) :م هلهأ ىلإ هعوجرب يأ :ش ( لوألا رفسلا ءاهتنال

 . هلهأ ىلإ عجر امدعب هأشنأ يذلا رفسلا اذه

 نوكي ال كلذ هماع نم جحو جحلا رهشأ يف رمتعا ىتح ةرصبلا ىلإ جرخي ملو ةكمب يقب ولو ) :م

 دجسملا يرضاح هله نكي مل نمل كلذ :  ىلاعت هلوقل :ش ( ةيكم هترمع نأل « قافتالاب اًعتمتم

 . رفسلا اذه اذكف « (١۱۹ةيآلا: ةرقبلا) مارحلا

 . ةروكذملا ةيآلل :ش ( ةكم لهأل عتمن الو ةدسافلا ةرمعلاب ىهتنا لوألا رفسلاو ) :م

 :م عامجملاب دساف نيكسنلا يأ :ش ( دسفأ امهيأف هماع نم جحو جحلا رهشأ يف رمتعا نمو ) :م

 ال احيحص دقعناامدعب الو :ش ( لاعفألاب الإ مارحإلا ةدهع نع جورخلا هنكمي ال هنأل « هيف ىضم)

 قفرتي مل هنأل « ةعحلا مد طقسو ) :م مهبملا مارحإلا يف امك نيكسنلا دحأ ءادأب الإ هنع جورخلل قتيرط

 راص < دانعلا لصح اذإف « اركش بجو ةعتملا مد نأل :ش ( ةدحاو ةرفس يف نيحيحص نيكسن ءادأب

 . اًرکش بجو ام لطبف « اًيصاع

 مد نأل :ش ( بجاولا ريغب تتأ اهنأل « ةعتملا نع اهزجت مل ةاشب تحضف ةأرملا تعتمت اذإو ) :م

 اغنإو « رفاسملا ىلع ةيحضأ الو « ةرفاسم اهنأل « اهيلع ةبجاو ريغ ةيحضألاو « بجاو ةعتملا

 اهباجأف -هللا همحر- ةفينح ابأ تلأس ةأرما ةعقاو اهنأل كلذك لجرلا مكح ناك نإو ةأرملا تصح

 يباتعلا يدهازلا مامإلا لاقو « « يفاكلا» يف اذك « كلذك فسوي وبأ اهدروأف فسوي وبأ اهظفحف

 ةعتملا مد نع اهئزجي ملو بلاغ نهيف لهجا نأل « ءاسنلا ىلإ هبسن اغإ اذه لثم نأل « ةأرملا ركذ اغإ

 لبق تلح دق اهنأل « رخآ مدو « اهيلع اًبجاو ناك يذلا ةعتملا مد تحبذ ام ىوس نامد اهيلع نإف

 مد نع هئزجي مل ةاش ىحضف عتت اذإ لجرلا نع ينعي :ش ( لجرلا يف باوجملا اذكو ):م حبذلا

 ۰ . ةعتملا

Y۲ 



 ال اهنأ ريغ « جاحلا هعنصي امك تعنصو تمرحأو تلستغا مارحإلا دنع ةأرملا تضاح اذإو

 فاوطلا نألو « فرسب تضاح نيح -اهنع هللا ىضر- ةشئاع ثيدحل رهطت ىتح تيبلاب فوطت

 تضاح نإف . ادیفم نوکیف ةالصلل ال مارحإلال لاستغالا اذهو  ةزاغملا يف فوقولاو دجسملا يف

 ةه هنأل ردصلا فاوط كارتل اهيلع ءىش الو ةكم نم تفرصنا ةرايزلا فاوطو فوقولا دعب

 « ردصلا فاوط هيلع سيلف اراد ةكم ذختا نمو. ردصلا فاوط كرت يف ضيحلا ءاسنلل صخر

 ال اهنأ ريغ « جاحلا هعنصي امك تعنصو تمرحأو تلستغا مارحإلا دنع ةأرملا تضاح اذإو ) :م

 ثيدحلا اذه :ش ( فرسب تضاح نيح -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحل رهطت ىتح تيبلاب فوطت
 تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع ملسمو يراخبلا هجرخأ

 كلام» لاقف يكبأ انأو ةي هللا لوسر ىلع تلخدف تضح فرسب انك املف « جحلا ىلإ انجرخ

 ريغ « جاحلا يضقي ام يضقا « مدآ تانب ىلع هللا هبتك رمأ اذه نإ»: لاق « معن : تلف؟«تسفنأ

 وهاغنإ لالدتسالاو « «يلستخت ىتح» ملسم ظفل يفو .« يرهطت ىتح تيبلاب نيفوطت ال كن

 وبأ ىور نكلو « لاستغالا ىلع لديام هيف سيلو .“ جاحلا يضقي ام يضقاف» :هلوقب

 يبأ نب دمحمب سيمع تنب ءامسأ تسفن تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع -هللا همحر-دواد

 . لهتو لستخت نأب ركب ابأ ي هللا لوسر رمأف « ةرجشلاب ركب
 عضوم مسا فرس : يزارتألا لاق < ءافلابو ءارلارسكو ةلمهملا نيسلا حتفب فرسو

 . ةنيدملاب

 ريسألا نبا لاقو « ةنيدملا قيرط يف لبج فرس «برغملا» يف لاق « كلذك سيل : تلق

 . رثكأو لقأ ليقو « لايمأ ةرشع ىلع ةكم نم عضوم ءارلا رسكب فرس
 (ةزافملا يف فوقولاو ) :م هلوخد نع ةيهنم ضئاحلا ةأرملاو :ش ( دجسملا يف فاوطلا نألو ) :م

 اذه :ش ( مارحإلل لاستغالا اذهو ) :م هنع ةيهنم ريغ يهو ءارحصلا يف ةفرعب فوقولا ينعي :ش

 ‹ ضيحلا مايق عم هب رهطت ال اهنأل « لاستغالا اذه يف ةدئاف ال لاقي نأب ردقم لاؤس نع باوج

 لجأل ال يأ :ش ( ةالصللال ) :م مارحإلا لجأل يأ « مارحإلل لاستغالااذهو هلوقب باجأف
 ةالصلا

 يأ :ش ( ةرايزلا فاوطو) :م ةفرعب :ش (فوقولا دعب تضاح نإف . ةفاظنلل اديفم نوكيف ) :م

 يأ :ش ( ليك هنأل ردصلا فاوط كرتل اهيلع ءيش الو ةكم نم تفرصنا ) :م ةرايزلا فاوط دعبو

 نع ملسمو يراخبلا هاور اذه :ش ( ردصلا فاوط كرت يف ضيحلا ءاسنلل صخر ) :م ةي يبنلا نأل

 الإ ‹ تيبلاب اندهع.رخآ نوكي نأ يب هللا لوسر انرمأ لاق -هللا امهمحر- سابع نبا نع سواط

 نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع يئاسنلاو يذمرتلا ىورو « ضئاحلا ةأرملا نع ففخ هنأ
 هللا لوسر نهل صخرو «ضيحلا الإ ءدهع رخآ نكيلف تيبلا جح نم -مهنع هللا يضر- رمع

۳ 



 همحر- ةفينح يبأ نع ىوري اميف لوألا رفنلا لح امدعب اراد اهذختا اذإ الإ ردصي نم ىلع هنأل

 الإ ةينب هنع طقسي الف هتقو لوخدب هيلع بجو هنأل -هللا همحر- دمحم نع ضعبلا هيوريو -هللا

 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ دعب ةماقإلا ةينب

 .  ضئاحلاك ءاسفنلاو « عامجإ اذهو حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو ةي

 ىلع ) :م ردصلا فاوط نأل يأ :ش ( هنأل « ردصلا فاوط هيلع سيلف اراد ةكم ذختا نمو ) :م

 :ش ( لوألا رفنلا لح امدعب اراد اهذختا اذإ الإ ) :م هنطو ىلإ عجري نم ىلع يأ :ش ( ردصي نم

 كلذ دعب ةماقإلا ةينب هنع طقسي الف هتقو لوخدب بجو هنأل « رحنلا مايأ نم ثلاثلا مويلا ينعي

 لحي نأ لبق اراد اهذختا اذإ امأو « رطفلا هل لحي ال رفاس مث ناضمر يف ميقم وهو حبصأ نمك

 هل حابي هنإف ‹ حبصي نأ لبق رفاس ميقمك هنأل « ردصلا فاوط هيلع بجي الف « لوألا رفنلا

 هنأل) :م . -هللا همحر- دمحم نع ضعبلا هيوريو « -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ىوري اميف ) :م راطفإلا

 اغنإو ‹« تقولا لوخد دعب يأ :ش ( كلذ دعب ةماقإلا ةينب الإ ةينب طقسي الف « هتقو لوخدب هيلع بجو
 ةرابعلا هذهب يتأ -هللا همحر- دمحم نع ضعبلا هيوري -هللا همحر- ةفينح يبأ نع يور اميف لاق

 ال اولاق ‹ «حاضيإلا» بحاصو يرودقلاو يخركلا نإف « ةياورلا يف فالتخالاو هابتشالا لجأل

 . ةفينح يبأ لوق يف ردصلا فاوط هنع طقسي

 . ًالوق دمحم ل اوركذي ملو « فاوطلا يف عرش اذإ الإ طقسي -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 - دمحمو فسوي يبأ نيب فالخلا «فلتخملا» بحاصو «ةموظنمل» بحاصو يباجيبسألا لاقو

 هنأ -هللا امهمحر- دمحم نعو فسوي يبأ دنع ردصلا فاوط هنع طقسي :اولاقف - هللا امهمحر

 . لوق ةفينح يبأل ركذي ملو طقسي ال
 رفنلا لبق اراد اهذختا اذإ هانعم « ريغصلا عماجلا حرش » يف يودزبلا مالسإلا رخف لاقو

 ادحاو اًفالخ ركذي ملو ىنكسلا هرايتخاب لطبي الف « فاوطلا همزل دقف رفنلا دجو اذإ امأف « لوألا

 حرش ١ يف -هللا همحر- ديهشلا ردصلا ركذو . قافتالا ىلع ةلأسملا ركذ لب « انباحصأ نم

 « ىنكسلا هرايتخاب لطبي الف ردصلا فاوط همزل دقف لوألا رفنلا لخد اذإ امأ « ريغصلا عماجل ا

 يبأ نيب فالخلا ركذو < هنع لطبي -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو « دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو

 لوقاذه هرایتخاب طقسي ال لاقو ‹ ةلأسملا يف يباتعلا مامإلا ركذو « ىرت امك هيبحاصو فسوي

 . هيف عرشي مل ام همزلي الو طقسي امهدنعو -هللا همحر- ةفينح يبأ

 . )٤۷7/۱( مکاحلاو ]4٥٩[ يذمرتلا هاور (۱)
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 تايانجلا باب
 سأرلا لثم كلذو « مد هيلعف داز امف الماك وضع بيط نإف « ةرافكلا هيلعف مرحملا بيطت اذإو

 كلذ هبشأ امو ذخفلاو قاسلاو

 ( تايانجلا باب ) :م

 ةيانجلاو « ةيانج عمج يهو « نيمرحملا يرتعت يتلا تايانجلا ماكحأ يف باب اذه يأ :ش
 سفنلا يف لعفلاب اهوصصخ ؛ ءاهقفلا نكلو « سفن وأ لاب لح ءاوس اًعرش مرحم لعفل مسا
 اغإو « هلعفي نأ مرحملل سيل لعف انه دارملاو ء اًبصغ هومسف لاملا يف لعفلا امأو . فارطألاو
 ردصمل اب هتيمستل هثدحت يأ « ءيش نم هينجي ام ةيانجل ا «برغملا» يفو . عاونأ انه اه اهنآ نايبل عمج
 هذخأ وهو رمثلا ينج نم هلصأو « لعفلا نم مرحي ام صح هنأ الإ ماع وهو « ءيش هيلع ىنج نم

 . ةرجشلا نم

 يف عرش مث « ةرافكلا ركذو بيطلا ركذ لمجأ :ش ( ةرافكلا هيلعف مرحملا بيطت اذإو ) :م
 امأ :ش ( مد هيلعف ) :م وضعلا ىلع يأ :ش ( داز امف ًالماك وضع بيط نإف ) :م هلوقب كلذ ليصفت

 ال» : هتلحار هتصقو يذلا مرحملا يف ءاي هلوقلو « ملعلا لهأ عامجإب هنم عونم هنإف بيطلا سفن
 بجي هنإف « هنم رثكأ وأ وضع بيط اذإ هنأ نم هركذ ام وهف هرادقم امأو « هيلع قفتم ٠« هوطنحت
 . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي ام ىلع فوقولا عيمج يف ةاشلا بوجوو « ةاش وهو مد هيلع

 لثم :ش ( كلذ هبشأ امو ذخفلاو قاسلاو سأرلا لثم ) :م لماكلا وضعلا يأ :ش ( كلذو ) :م

 لكف اهب بيطلاب همزلي ام ةفرعم ىلإو بيطلا ةفرعم ىلإ جاتحي « طيحملا ١ يفو « دضعلاو هجولا
 حسفنبلاك «مئادبلا» يف نيسلا رسكب نيمسايلاو جسفنبلاو < نارفعزلاك ةذلتسم ةبيط ةحئار هل ام
 دربلاو ربنعلاو ةيلاغلاو كسم اك «ينانيغرملا يفو . ناهدألا رئاسو ىريخلاو نابلاو قبنزلاو درولاو

 . يدالكلاو لدنصلاو سرولاو

 ةرثكلا نأ رفعج وبأ هيقفلا ركذو « لماك وضع ىلع بيطتلاف بيطتلاب همزلي ام ةفرعم امأو
 ةيلاغلا نم فكو درولا ءام نم نيفك ردق اريثك ناك نإف « وضعلا يف ال بيطلا سفن يف ربتعت
 ءًاليلق نوكيو درولا ءام نم فك وأ اريك هسفن یف ناک نإو « سانلا هرثكتسيام ردقب كسملاو
 « ةقدص هنود اميفو « مد هب بجي ًالماك اوضع ليلقلاب بيط ول ىتح بيطلل ال وضعلل ةربعلاف
 » يفو « مدلا همزلي وضع عبر هب بيط ول ىتح « وضعلل ال بيطلل ةربعلاف اريك بيطلا ناك نإو
 هنأ الإ « ًاليلق هسفن يف بيطلا ناك نإ ةداز رهاوخ مامإلا لاقو . اريثك بيطلا ناك نإ « ةريخذلا
 ملو هسم نإو « طايتحالاب ذخأن وضعلا هيف ربتعي ال اريثك ناك نإو ريثك وهف « ًالماک وضع هب بیط
 . ةقدص ليلقلا يفو مد ريثكلا يفف قزتلا نإو « هيلع ءيش الف ءيش هديب قزتلي

 داحتال دحاو مد هيلعف هئاضعأ عيمج بيط ول -هللا همحر- «ينامركلا كسانم» يفو
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 نإو .بجوملا لامك هيلع بترتيف « لماكلا وضعلا ىف كلذو « قافترالا لماكتب لماكتت ةيانحلا نأل

 نم هردقب بحي: -هللا همحر- دمحم لاقو . ةيانحلا روصقل ةقدصلا هيلعف وضع نم لقأ بيط

 نحنو قلحلاب ارابتعا مد هيلعف وضعلا عبر بيط اذإ هنأ“ ىقتنملا» يفو . لكلاب ءزجلل ارابتعا مدلا

 الإ عضاوملا عيمج يف ةاشلاب ىدأتي مدلا بجاو مث . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم امهنيب قرفلا ركذن

 .ىلاعت هللا ءاش نإ يدهلا باب ىف امهركذن نيعضوم ىف

 الإو مد هيلعف الماك وضع غلب نإف « هلك كلذ عيمجب ةقرفتملا هئاضعأ يف بيطلا ناك ولو . سنجل ا

 يف هركذ هدصق ربتعيالو مد هيلعف اهلك اهباصأف هعبصأب اًبيط سم نإ «رداونلا» يفو ةقدص

 . اريك اوضع ةدحاولا عبصألا لعجف « ةريخذلا»

 بيط -هللا همحر- فسوي ىبأ نع رداونلا» ىفو ٠ فنألاو نيعلا ىف هركذ ام فالخب

 براشلا ضعب بيط نإو < وضع براشلا لعجف مد هيلعف هسأر وأ هتيحل نم هردقب وأ هلک هبراش

 الف ةحئار هبوشب قلعف رمجأ دق اتيب لخد نإو « « طيحملا » يف هركذ « ةقدصف ةيحللا نم هردقب وأ

 . ةقدص ليلقلا يفو مد ريثكلا يف بجي هنإف هبوث رمجأ ول ام فالخب « هنيع مدعل هيلع ءيش

 لماكت يأ :ش ( كلذو ):م عافتنالا يأ :ش ( قافترالا لماكتب لماكتت ةيانحلا نأل ) :م

 نإو ) :م مدلا وهو ميحلا حتفب :ش ( بجىملا لامك هيلع بترتيف لماكلا وضعلا يف ) :م نئاك قافترالا

 :ش ( مدلا نم هردقب بجي -هللا همحر- دمحم لاقو « ةيانحلا روصقل ةقدصلا هيلعف وضع نم لقأ بيط

 وضعلا فصن ناك نإو « كلذ باسحب هيلع نوكيف مدلا بجوي ام ردق نم هردق مك رظني ينعي

 :ش ( لكلاب ءزجلل ارابتعا )م مدلا عبر هيلع بجي وضعلا عبر ناك نإو «مدلا فصن هيلع بجي

 . ةرورضلاب رايد فصنب هفصن نوي نأ بجي رانیدب اًتیش یرتشا اذإ باسحلا يف امك

 عبر قلح ىلع اًسايق يأ :ش ( قلحلاب (رابتعا مد هيلعف وضعلا عبر بيط اذإ هنأ «ىقتنملا »يفو ) :م

 دنعو . لكلا ةياكح يكحي عبرلا نأل « وضعلا عبر بييطت يف كلذكف امد هيف نإف « سأرلا

 نيب يأ :ش ( امهنيب قرفلا ركذن نحنو ) :م هريثكو هليلق يف مدلا بجي -هللا همحر- يعقاشلا

 :م مدلا هب بجي ثيح ةيحللاو سأرلا عبر قلح نيبو مدلا هب بجي ال ثيح وضعلا عبر بييطت

 سأرلا ضعب قلح نأ انلو - هلوق ىلإ هب راشأو كلذ دعب نم يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم)

 .هرخآ ىلإ . . لماک قافترا

 لك يف ينعي عضاوملا عيمج يف ةاشلاب ىدأتي مدلا بجاو مث يأ :ش ( مدلا بجاو مث ) :م

 يف الإ ) :م ةقدص هب بجت وأ :ش ( عضاوملا عيمج يف ةاشلاب ىدأتي ) :م مدلا بجي لاقي عضوم

 زوجت ال ةفرعب فوقولا دعب عماج اذإ رخآلاو اًبنج ةرايزلا فاوط فاط اذإ امهدحأ :ش ( نيعضوم

 :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ يدهلا باب يف ) :م نيعضوملا ركذن يأ :ش ( امهركذن ) :م ةندبلا الإ امهيف
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 ةدارجلا وأ ةلمقلا لتقب بجي ام الإ « رب نم عاص فصن ىهف ةردقم ريغ مارحإلا يف ةقدص لكو

 لاق « بیط هنأل مد هیلعف ءانحب هسأر بضخ ناف :لاق .-هللا همحر- فسوي یبا نع يور اذکه

 («بيط ءانحلا» دي

 هيلعف هلوق لثم مارحإلا باب يف ركذي ةقدص ظفل لك يأ :ش ( مارحإلا يف ةقدص لكو ) :م
 ةفص اهنأ ىلع ارو رجم نوكي نأ زوجي :ش ( ةردقم ريغ ) :ماهوحن وأ ةقدص هب بجت وأ ةقدص
 يف ءيش ةردقم ريغ اهنوك لاح ركذن ةقدص لك يأ لاحلا ىلع اًبوصنم نوكي نأ زوجيو « ةقدص
 ببسب سرلا قلح يف يهو «ةردقملا نع اًزارتحا ةردقم ريغ هلوق « عبرلا وأ ثلثلا وأ فصنلا
 اهيف بجاولا يأ :ش ( رب نم عاص فصن يهف ) :م ماعط نم عصآ ةثالثب ةردقم ةقدصلا نإف « ماوهلا
 ةلمقلا لتقب بجي ام الإ ) :م . ةقدص لكو ينعأ « أدتبملل اربخ تعقو ةلمج هذهو ‹ عاص فصن
 ركذو « ماعط نم فك وهف «ةفحتلا» يف لاق « ءاش اب قدصتي امهلتق يف نإف :ش ( ةدارحلا وأ

 يضر” رمع نع يورو . اهتمرح وهف هب قدصت امو ةلمقلا لتق هل هركيو “ يفاكلا » يف مكاحلا
 نع يور اذكه ) :م ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع مالكلا ينأيسو « ةدارج نم ريخ ةرمت لاق هنآ -هنع هللا
 نع يور اذكه < ةدارجلا وأ ةلمقلا لتق يف ءاش اب قدصتي ينعي :ش ( -هللا همحر- فسوي يبأ
 : لاق خسنلا رثكأ يفو :ش ( مد هیلعف ءانحب هسآر بضخ ناف :لاق ) :م . هللا همحر- فسوي يبأ

 ( بیط هنأل ) :م مد هیلعف ءانحلاب هتیحخلو هسأر بضخ ناف ‹ -هللا همحر- دمحم لاق بضخ نإف

 سيل -هللا همحر- دمحأو -هللاامهمحر- يعفاشلاو كلام لاقو . بيط ءانحلا نأل يأ :ش

 نهو ءانحلاب ننضختي نك ةي يبنلا جاوزأ نأ يور اجب اوقلعتو « ءيش همزلي الو بيطب
 هنأ ىلع كلذو « ةجح نوكي الف دانسإ ريغب رذنملا نبا هاور بيرغ وهو : يوونلا لاق . تامرحم
 . حضوأ نهمارحإ لبق ناك

 جحلا يف « ةفرعملا » باتك يف يقهيبلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( بيط ءانحلا : ال لاق ) :م :انلق

 اي هللا لوسر نأ اهمأ نع ميكح تنب ةلوخ نع جشألا نب هللا دبع نب ركب نع ةعيهل نبا نع
 نإف « فيعض هدانسإ ىقهيبلا لاق « "“بيط هنإف ءانحلا يسمت الو ةمرحم تنو يبيطت ال ١ : لاق
 ٠ ۰ . هب جتحي ال ةعيهل نبا

 نب دمحأ لاقو « ةعيهل نبا الإ رصمب ثدحي ناك ام لوقي دمحأ تعمس دواد وبأ لاق : تلق
 ةعيهل نب هللا دبع دنع ناكو « نايفس نم ملعلل اًبالط باتكلا حيحص ةعيهل نبا ناك حلاص
 يئاسنلا ىلإ «ةياغلا »يف يجورسلا هازعو ثيداحألا جرخم لاقو ‹ عورفلا اندنعو < لوصألا
 هللا يضر- سنأ ثيدح نم «هدنسم» يف دمحأ یورو . يئاسنلا ىلإ ةي هلوق جيرخت ازع ينعي
 يرونيدلا ةفينح يبأ نع ءانحلا رون وه يعمصألا لاق "٠ ةيغافلا هبجعت ا هللا لوسر ناک -هنع

 . ةعيهل نبا هيفو )۲۱۸/٤( ريبكلا يف يناربطلا هاور (1)

 . تاقث هلاجرو دمحأ هاور : )١/ ٠١١( عمجملا يف يمثيهلا لاق ()
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 اهنأل هيلع ءيشال ةمسولاب هسأر بضخ ولو . ةيطغتلل مدو بيطتلل مد نامد هيلعف ادبلم راص نإو

 نم ةجلاعملا لجأل ةمسولاب هسأر بضخ اذإ هنآ - هللا همحر- فسوي يبأ نعو « بيطب تسيل

 هسأر لصألا يف دمحم ركذ مث ‹ حيحصلا وه اذهو « هسأر فلغب هنأ رابتعاب ءازجلا هيلعف عادصلا

 .نومضم امهنم دحاو لك نأ لد «ريغصلا عماجلا» يف سأرلا ركذ ىلع رصتقاو هتيحلو

 . بيطلا عاونأ نم ءانحلا ناتسبلا يف

 يف لعج اذإ هسأر مرحملا دبل لاقي ادبلم مرحملا سأر راص نإف يأ :ش ( ادبلم راص نإو ) :م

 يأ :ش (ةيطغتلل مدو بيطتلل مد نامد هيلعف ) :م مارحإلا يف ثعشتي الئل هوحن وأ غمصلا نم هسأر

 هسأر نكي مل ةقباسلا ةلأسملا يف نأ اذه نم ملعو « نامد بجيف ناتيانج هنأل « سأرلا ةيطغتل

 اذإ مد اهيلعف ءانحلاب اهندب ةمرحملا تبضخ نإو هتيفاك يف مكاحلا لاقو دحاو مد بجي اذهلف ادبلم

 مدلا هيف بجي ام موقي -هللا همحر- دمحم لاقو « ةقدص اهيلعف ًاليلق ناك نإو « اًشحاف اريثك ناک

 . كلذ باسحب ةقدصلا هيلع لعجيف هنم ردقلا اذه رظنيف

 نيسلا رسكب ةمسولا : يزارتألا لاق :ش ( هيلع ءيش الف ةمسولاب هسأر بضخ ولو ) :م

 نكلو «برغملا» نع اخأ لمكألا لاق اذكو « حصفأ رسكلاو باضخ هقرو ةرجش مسا اهنوكسو

 اهل سيل اهنأل :ش ( بطب تسيل اهنأل ) :م ءانحلا وذح وذحي بضخي باضحخ اهقرو هيف لاق

 لتقي نأ فاخ اذإو « ةنيز وه امنإو « عاتمتساب سيل كلذو « رعشلا ريغت اغإو « ةولسم ةحئار

 . ثفتلا ليزي هنأل « ةقدص هيلعف باودلا

 هيلعف عادصلا نم ةحلاعملا لجأل ةمسولاب هسأر بضخ اذإ هنأ -هللا همحر- فسوي يأ نعو ) :م

 يبا ليوأت يأ :ش ( حيحصلا وه اذهو ) :م ةيطختلا نم يطغي يأ :ش ( هسأر فلغي هنأ رابتعاب ءازجلا

 هسأر بضخ نإ «ىقتنملا» يفو . ءازجلا بجوت سأرلا ةيطغت نأل « قيلعتلاب -هللا همحر- فسوي

 هللا همحر- ةفينح يبأ لوق سايق يف مد هيلعف ةمسولاب

 همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا نع هيفو ةقدص -هللا همحر- فسوي يبأ لوق سايق يفو

 - فسوي يبأ نع « عيبانيلا » يفو « عاص فصن اًنيكسم معطي ةمسولاب هسأر بضخ اذإ -هللا

 . ةمسولا يف ةقدص -هللا همحر

 يف ركذ ينعي :ش ( هتيحلو هسأر ) :م « طوسبملا» يأ :ش ( لصألا يف دمحم ركذ مث ) :م

 :ش ( سأرلا ركذ ىلع رصتقاو ) :م فطعلا واوب امهالك هتيحلو هسأر ءانحلا ةلأسم يف « طوسبملا»

 نأ ىلع ) :م « ريغصلا عماج لا » يف هركذ ام ينعي :ش ( لد «ريغصلا عماجلا»يف ) :م ةيحللا ركذ نودب

 دحاو لكل مزلي ينعي « مدلاب :ش ( نومضم ) :م ةيحللاو سأرلا نم يأ :ش ( امھنم دحاو لک

 طرتشا امو « سأرلا ىلع « ريغصلا عماجلا » يف ءازجلا ةبترم هنأل « عمجلا طرتشي الو « مدامهنم

 . ةيحللا باضخ هعم
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 - يعفاشلا لاقو . ةقدصلا هيلع: الاقو .-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مد هيلعف تيزب نهدا نإف

 هيلع ءيش الف هريغ يف هلمعتسا نإو ‹ ثعشلا ةلازإل مد هيلعف رعشلا يف هلمعتسا اذإ:هللا همحر

 ةيانج تناكف ثعشلا ةلازإو ماوهلا لتق ىنعمب اًقافترا هيف نأ الإ ةمعطألا نم هنأ امهلو . همادعنال

 نيليو ماوهلا لتقيو بيط عون نع ولخي الو بيطلا لصأ هنأ -هللا همحر- ةفينح يبألو . ةرصاق

 هيفاني ال اًموعطم هنوكو مدلا بجويف ةلمحجلا هذهب ةيانجلا لماكتتف ثعشلاو ثفتلا ليزيو رعشلا
 قبنزلاو جسفنبلاك هنم بيطملا امأ « تحبلا لخلاو تحبلا تيزلا يف فالخلا اذهو « نارفعزلاك

 ول هنأل تيزلاب ركذلا صح اغنإ :ش ( -هللا همحر- ةفينح يب دنع مد هيلعف تيزب نهدا نف ) :م

 « طوسبملا » يف ريش هيلإو « «حاضيإلا»و« ديرجتلا» يف اذك « هيف ءيش ال نمس وأ محشب نهدا

 اذإ -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م ندبلا رئاسو سأرلا نيب قرف الو :ش ( ةقدصلا هيلع :الاقو ) :م

 يف يأ :ش ( هريغ يف هلمعتسا ناو ) م . خسولا يأ :ش ( ثعشلا ةلازإل مد هيلعف رعشلا يف هلمعتسا

 نع نيتياورلا حصأ يفو « روث وبأو كلام لاق هبو :ش ( همادعنال هيلع ءيش الف ) :م رعشلا ريغ

 هنأل ‹ ةيحللاو سأرلا رعش ىف ناك نإو « نهدلا لامعتسا ةيدفلا بجوي ال -هللا همحر- دمحأ

 نمسلاب هسأر مرحملا نهدي نأ - امهنع هللا يضر- رمع نبا هرك «ىلحملا» يفو « بيطب سيل

 جسفنبلا وأ نمسلا وأ تيزلاب مرحملا ىوادت اذإ دهاجم نعو . اًئيش هيف بجوي ملو هباصأ عادصل
 نا يأ :ش ( هنآ ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبّألو يأ :ش ( امهلو ) :م . ةرافكلا هيلعف

 لصألا يف يهو « ةماه عمج يهو :ش ( ماوهلا لتق ىنعمب اًقافترا هيف نأ الإ ةمعطألا نم) :م تيزلا

 ىلع لمقلا انه اه اهب دارملا نكلو « تايحلاو براقعلاك مومسلا تاوذ نم لتقيام باودلا يف

 . مدلا ال ةقدصلا بجتف :ش ( ةرصاق ةيانج تناكف ‹ ثعشلا ةلازإو ) :م ةراعتسالا ليبس

 ىقلت حئاورلا نأ ىنعم ىلع :ش ( بيطلا لصأ ) :م تيزلا نأ يأ :ش ( هنأ ةفينح يبألو ) :م

 ال ناحيرلا وأ بيطلا مرحملا مش ول اذهلو « ةحئارلا ال ىنعم اب قلعتي مكحلاو « ةيلاغ ريصتف «هيف
 ماوهلا لتقيو) :م ةحئار ليلق هيف نأل :ش ( بيط عون نع ولخي الو ) :م هركي ناك نإو « هيلع َءيش

 - دمحأ لاق هبو :ش (مدلا بجويف « ةلمحجلا هذهب ةيانجلا لماكتتف ثعشلاو ثفتلا ليزيو رعشلا نيليو
 ‹ بيطلا يفاني ال لكؤي ام تيزلا نوك يأ :ش ( هيفاني ال اموعطم هنوكو ) :م ةياور يف -هللا همحر

 ال ميقتسم ريغ محشلاو محللا ىلع امهسايق ‹ ةمعطألا نم تيزلا نإ : امهلوق نع باوج اذهو

 هجو :ش ( نارفعزلاك ) :م محللاو محشلا فالخب « هجو نم اًبيط نوكيف « بيطلا لثم هنآ ركذ
 نيب روكذملا فالحلا يأ :ش ( فالحلا اذهو ) :م . فالح الب بيطلا وهو لكؤي ام هنأ هيبشتلا

 قوف نم ةانثملا ءاتلابو ةلمهملا ءاحلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب :ش ( تحبلا تيزلا يف ) :م ءاملعلا

 (قبنزلاو جسفنبلاك هنم بيطملا امأ «تحبلا لخلاو ) :م بيطلا هيف يقل يذلا وهو ‹ بيطلا تيزلا يأ

 . نيمسايلا نهد وه مهلك حارشلا لاقو « ةدحوملا ءابلا حتفو نونلا نوكسو يازلا حتفب :ش
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 . بيطتلا هجو ىلع هلمعتسا اذإ اذهو « بيط هنأل قافتالاب مدلا هلامعتساب بجي امههبشأ امو
 لصأ وه امنإ « هسفن يف بيطب سيل هنأل « هيلع ةرافك الف هلجر قوقش وأ هحرج هب یواد ولو

 كسملاب ىوادت اذإ ام فالخب « بيطتلا هجو ىلع هلامعتسا طرتشيف هجو نم بيط وه وأ بيطلا
 كلذ نم لقأ ناك نإو . مد هيلعف الماك اًموب هسأر یطغ وأ اطیخم اًبوث سبل نإو ‹ ههبشآ امو
 لوق وهو مد «هيلعف موي فصن نم رثكأ سبل اذإ هنآ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو. ةقدص هيلعف

 . الوأ هللا همحر- ةفينح يبأ

 اهلو رفص خيرامش اهيلع لاوط نابضقلا الإ قبنز لاقي ال بلحو ماشلا دالب يف : تلق
 نابلا نهدك :ش (امههبشأ امو ) :م رثكأ وأ عارذ ردق بيضق لك نسح رظنم اهلو « ةبيط ةحئار

 بيطب سيل جسفنبلا : يعفاشلا نعو :ش ( بيط هنأل ؛ قافتالاب مدلا هلامعتساب بجي ) :م درولاو
 هيف مهضعب لاقو .ادحاو ًالوق بيطب سيل مهضعبو ادحاو ًالوق بيط هنإ : هباحصأ ضعب لاقو
 . نالوق

 اذإ) :م ةقدصلا وأ مدلا بوجو نم تيزلا ناهدا يف فالخلا نم ركذ يذلا يأ :ش ( اذهو ) :م

 هب ىواد ولو ) :م هيف سانلا داتعي ام ىلع :ش ( بيطتلا هجو ىلع ):م نهدلا يأ :ش ( هلمعتسا
 ركذ امنو « طوسبملا» يف حرص هبو « هيلع ءيش ال يأ : رش ( هيلع ةرافك الف هلجر قوقش وأ هحرج

 وه وأ بيطلا لصأ وه امنإ « هسفن يف بيطب سيل هنأل ) :م ةقدصلاو مدلا لوانتل مدلا نود ةرافكلا يفنب

 طرتشي ينعي :ش ( بیطتلا هجو نم هلامعتسا طرتشیف ) :م هجو نم موعطمو :ش ( هجو نم بیط

 دصق هيف طرتشي الف « هسفنب بيط هنأل :ش ( كسملاب ىوادت اذإ ام فالخب ) :م . هب بيطتلا دصق
 نإو مدلا بجيف اهسفنب اهنأل نارفعزلاو روفاكلاو ربنعلاك :ش ( ههبشأ امو ) :م هب بيطتلا
 . يوادتلا هجو ىلع تلمعتسا

 ىلع ةمضلا تلقثتسا ‹ عويبم هلصأ عيبمك « طويخم هلصأ :ش ( اطيخم ابو سبل نإو ) :م
 موي هسأر ىطغ وأ ) :م ءايلا لجأل ءاخلا ترسكو واولا تفذحف « نانكاس عمتجاف تفذحف ءايلا

 سابللا سبل وأ ةلماك ةليل وأ « مالسإلا خيش طوسبم »و « رارسألا» يفو :ش ( مد هيلعف « الماك

 ناك وأ اًمايأ ماد ول اذكو « دحاو مد هيلعف الماك اًموي نيفخلاو ءابعلاو ليوارسلاو صيمقلا نم هلك

 :م يجلاولولاو يشاترمتلا هركذ اذك « دحتا دق سبللا نأل « هكرت ىلع مزعي ملام ليللا نم هعزن
 . لامعتسالا ناصقنل :ش ( ةقدص هيلعف ) :م لماك موي نم يأ :ش ( كلذ نم لقأ ناك نإو)

 هاوراذهو :ش ( مد هيلعف موي فصن نم رشكأ سبل اذإ هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 يأ الول -هللا همحر ةفينح يبأ لوق وهو ) :م روهشم ريغ وهو« فسوي يبأ نع دايز نب نسحلا
 ال :لاقف « هنع عجر مث ًالوأ هلوقي ناك يأ :ش (الوأ ةفينح يبأ لوق وه فسوي يبأ نع يورملا

 . ًالماک اموی نوکی یتح مدلا همزلی
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 ىلع لامتشالاب لماكتي قافترالا نأل « سبللا سفنب مدلا بجي :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 ةدملا رابتعا نم دب الف دتمم سبلب الإ لصحي الف سبللا نم دوصقم قفرتلا ىنعم نأ انلو . ةندب

 هنود اميف رصاقتيو ةداع عزني مث هيف سبلي هنأل مويلاب ردقف « مدلا بجيو لامكلا ىلع لصحتيل

 ىدترا ولو . لكلا ماقم رثكألا ماقأ -هللا همحر- فسوي ابأ نأ ريغ« ةقدصلا بجتف ةيانجلا

 لخدأ ول اذكو « طيخملا سبل هسبلي مل هنأل هب سأب الف ليوارسلاب رزتا وأ هب حشتا وأ صيمقلاب

 ءابقلا سبل نأل -هللا همحر- رفزل اًقالخ« نيمكلا يف هيدي لخدي ملو ءابقلا يف هيبكنم

 امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو :ش ( سبللا سفنب مدلا بجي :هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 سبللا لامتشاب يأ :ش ( هندب ىلع لامتشالاب لماکتی ) :م عافتنالا يأ :ش ( قافترالا نأل ) :م -هللا

 . سباللا ندب ىلع

 دعأ سبللا نأل « دربلاو رجلا عفر وهو :ش ( سبللا نم دوصقم قفرتلا ىنعم نأ انلو ) :م

 سبللا يأ :ش ( لصحی الف ) :م « (۸1ةيآلا : لحنلا) 4 رحلا مكيقت ليبارس :  ىلاعت لاق أذهل

 يأ :ش ( لصحديل ةدملا رابتعا نم دب الف ) :م ةعاس سبلب ال :ش ( دتمم سبلب الإ ) :م ىنعملا اذهب

 (ردقف ) :م لصحتيل هلوق ىلع فوطعم هنأل « بصنلاب :ش ( مدلا بجيو « لامكلا ىلع ) :م سبللا

 :م ليللا يف :ش ( عزني مث ) :م مويلا يف يأ :ش ( هيف سبلي هنأل « مويلاب ) :م ةدملا رابتعا يآ :ش

 راهنلاب هعزني ليللاب قيلي ابوث سبل اذإو «ليللا يف هعزني راهنلاب قيلي اًبوث سبل نم نإف :ش ( ةداع)
 :م مويلا نود يأ :ش ( ةيانجلا هنود اميف رصاقتيو ) :م مد بجيف « لماك قفر كلذ دنع لصح دقف

 . (طوسبملا» يف اذك « ةقدصلا بجوت بابلا اذه يف ةريسي ةيانجلا نأل :ش ( ةقدصلا بجتف)

 عنم فلاحلا نأل « نيميلا يف ادوصقم قفرلا سيل : تلق ؟ نيميلا ىلع ساقي ال مل : تلق نإف
 رثكأ يأ :ش ( رثكألا ماقأ فسوي ابأ نأ ريغ ) :م . لق نإو سبللا درج اًقلطم سبللا نع هسفن

 ‹سانلل اهسبلي يتلا هبايث عزنيف « ليللا لبق هتيب ىلإ مجري يدترملا نأل :ش ( لكلا ماقم ) :م راهنلا

 ليللا لبق سانلا عوجر لاوحأ نإف « طبضني ال اذه نكل « دوصقم قافترا مويلا رشكأ سبللا ناكف

 رهاظلا ناكف « هدعب مهضعبو هلبق مهضعبو ىحضلا تقو يف عجري مهضعب ةفلتخم مهتويب ىلإ

 نم صيمقلاب يأ :ش ( هب حشتا وأ ) :م ءادر هلعج يأ :ش ( صيمقلاب ىدترا ولو ) :م . لوألا وه

 ( ليوارسلاب رزتا وأ ) :م رسيألا هبكنم ىلع هيقليو ىنميلا هدي تحت هبوث لخدي نأ وهو «حاشتالا
 يأ :ش ( طيخملا سبل هسلي مل هنأل « هب سأب الف ) :م ةطوفلاب لمتشي ام لثم هب لمتشا يأ :ش
 ملو ءابقلا يف هيبكنم لخدأ ول اذكو ) :م قافترالا ققحتي الف « داتعم ريغ نوكيف « طيخىملا سبلك

 .هب سأب ال يأ :ش ( نیمکلا يف هيدي لخدي

 يفو « داتعم اذكه :ش ( ءابقلا سبل نأل ) :م -هللا همحر- يعفاشلاو :ش ( رفزل اًقالخ ) :م

 ةيبقأ نم ناك نإو « ةيدفلا هيلعف ‹ نيمكلا قيض ليذلا ريصق ناسارخ ةيبقأ نم ناك نإ «مهيواح»
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 ام تقولا ثيح نم سأرلا ةيطغت ىف ريدقتلاو .هظفح ىف فلكتي اذهلو « ءابقلا سبل هسبل ام هنأل

 یطغ ولو .هنم عونم هنأل « مدلا هيلع بجی ًالماک اسوي هسأر عیمج یطغ اذ هنآ فالخ الو « هانیب

 نأل اذهو قروعلاو قلحلاب ارابتعا عبرلا ربتعا هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع يورم اف هسأر ضعب

 رثكأ ربتعي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . سانلا ضعب هداتعي دوصقم عاتمتسا ضعبلا رتس

 ٠ ةقيقحلل رابتعا سأرلا

 وه حيحصلاو « هيمك يف هيدي لخدي نيح هيلع ةيدف الف نيمكلا عساو ليذلا ليوط قارعلا
 .لوألا

 . ةيدفلا بجت اًسسبال

 قافترالا دوجول « مدلا هيلع بجي ثيح ًالماك اًموي هرز اذإ ام فالخب : يزارتآلا لاقو

 هيلع ينبيل مالكلا اذه داعأ اغإ :ش (هانيب ام تقولا ثيح نم سرلا ةيطغت يف ريدقتلاو ) :م لماكلا

 . الماك اًموي هسأر یطغ وأ هلوق وهو « هانيب ام هلوق عورفلا

 ىطغ ولو« هنم عونم هنأل ؛ مدلا هيلع بجب الماك اًموي هسأر عيمج ىطغ اذإ هنأ فالخ الو ) :م

 سأرلا عبر قلحب يأ :ش ( قلحلاب ؟رابتعا ) :م لكلا مکح هيف عفرلاف « ةيانحلا نم سأرلاب قلعتي

 يفو ‹ ةقدص بجت سأرلا عبر نم لقأ ناك نإو « ةيحللا عبر قلح يفاذكو « مد بجي

 یف مدلا بجي -هللا همحر- دمحم نع . مد هيلعف ‹ هتي ثلث وأ هسأر ثلث ذحخأ نإ «طوسبملا»

 . اًطايتحا هسأر رشع قلح

 ةبقرلاو نينذألاو سأرلاك مدلا بجوي هناوأ لبق دوصقملا وضعلا قلح ول« طوسبملا » يفو

 قاسلاو دعاسلا قلح يف مدلا بجي «عئادبلا» يفو « ةرونلاب هغبصو امهدحأ قلحب مدلا بجيو
 لطب هيرحتب اًلاع ادماع ةرورض ريغ نم هسأر ضعب قلح نإ «ىلحملا» يفو « ةقدص دصفلاو

 ماقم موقي هيف عبرلا نإف ‹ ةروعلا فشكب ارابتعاو يآ :ش (ةروعلاو ) :م ةيرهاظلا دنع همارحإ

 . لكلا

 :ش ( سانلا ضعب هداتعي دوصقم عاتمتسا ضعبلا رتس نأل ) :م هدعب ىتأ امل هيبنت :ش (اذهو ) :م

 الماك اًقافترا كلذ نوردقيو راغصلا سنالقلاب مهسوءر نوطغي نييقارعلاو داركألاو كارتألا نإف

 . مدلا هيف بجيف

 ةقيقحل يأ :ش ( ةقيقحلل ارابتعا سأرلا رثكأ ربتعي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 . ةقيقح ال اًمكح ريثك كلثلاو عبرلاو « اهنم لقأ اهلباق اذإ تبثت اغنإ اهتقيقح ذإ «ةرثكلا
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 لاقو . ةقدص هيلعف عبرلا نم لقأ ناك نإف « مد هيلعف « ادعاصف هتيحل عبر وأ هسأر عبر قلح اذإو

 ليلقلا قلحب بجت -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو . لكلا قلحب الإ بجت ال -هللا همحر-كلام

 ةيانجلا هب لماكتتف « داتعم هنأل « لماك قافترا سأرلا ضعب قلح نأ انلو . مرحلا تابنب ارابتعا

 ةيحللا ضعب قلح اذكو ‹«دوصقم ريغ هنأل ‹ وضعلا عبر بيطت فالخب « هنود اميف رصاقتتو

 . برعلا ضرأو قارعلاب داتعم

 ( ةقدص هيلعف عبرلا نم لقأ ناك نإف « مدلا هيلعف ء ادعاصف هتيحل عبر وأ هسأر عبر قلح اذإو ):م

 يبأ لوق ىلع اهيف ركذ ثيح يواحطلا حرشو ناخ يضاقو يسخرسلا هركذ ال فلاخم اذه :ش

 نم لقأ قلح نإو « مد هيلعف « ةيحللاو سرلا عيمج قلح نإ -هللا امهمحر- دمحمو فسوي
 روكذملا وهو « خياشملا ةماع هركذ ام حيحصلا « يبوبحملا عماج » يف ركذو . ماعطإ هيلعف كلذ

 . « ةيادهلا » يف

 الو¥ : یلاعت هلوق رهاظب المع :ش ( لكلا قلحب الإ بجت ال :-هللا همحر- كلام لاقو ) :م

 :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م لكلل س أرلا نأو « (١۱۹ةيآلا:ةرقبلا) € ىتح مكسوءر اوقلحت

 ماعط نمدم ةدحاو ةرعش يف « زيجولا حرش ١ يفو « تارعش ثالث وهو :ش ( ليلقلا قلحب بجت

 يوتسي :ش ( مرحلا تابنب ارابتعا ) :م لماک مد لوق يفو « مهرد ثلث لوق يفو « مهرد لوق يفو

 .« يودزبلا عماج » يف اذ « هریثکو هلیلق هيف

 طاسوأ نوقلحي كارتألا نإف :ش ( داتعم هنأل لماك قافترا سأرلا ضعب قلح نأ انلو ) :م

 نوكسمي برعلا ةماعو ةنيزلاو ةحارلا ءافتنال مهيصاون نوقلحي ةيولعلا ضعبو « مهسوءر

 يفن ىلإ راش :ش ( ةيانجلا هب لماكتتف ) :م ةيفقألاو يصاونلا نوقلحي اغإو « مهروعشب مهسوءر
 -هللا همحر- يعفاشلا لوق يفن ىلإ راشأ :ش ( هنود اميف رصاقتتو ) :م -هللا همحر- كلام بهذم

 . عبرلا نود اميف ةيانجلا رصاقتت يأ

 بيطت نيبو عبرلا قلح نيب قرفلا نايب ىلإ ةراشإ اذه :ش ( وضعلا عبر بيطت فالخب ) :م

 ةيحللا عبر وأ سأرلا عبر بيط اذإو « مدلا بجي ةيحللا عبر وأ سأرلا عبر قتلح اذإ ينعي « عبرلا
 يف ركذ هنأل « ةياورلا رهاظ ىلع انلق امنإو ء ةياورلا رهاظ ىلع ةقدصلا بجت لب « مدلا بجي ال

 . مدلا هيف بجي هنأ ىقتنملا

 ببسل بيطتلا يف ةداعلا نأل :ش ( دوصقم ريغ ) :م وضعلا عبر بيطت نأل يأ :ش (هنأل ) :م

 قلح اذكو ) :م . ةرافكلا اح يف عبرلاك بيطلا يف لماكلا وضعلا راصف عبرلا ىلع راصتقالا

 « مهنامجش ىحل ضعب نوقلحي اوناك ةرساكألا نإف فراعتي يأ :ش ( قارعلاب داتعم ةيحللا ضعب
 ةماع نإو « برعلا ضرأب داتعم اذكو يأ :ش ( برعلا ضرأو ) :م اهلك اهقلحي ناك نم مهنمو

 ردق سأرلا طسو نم نوقلحي كارتألا اذكو « عبرلا رادقم ةيفقألاو يصاونلا نم نوقلحي برعلا
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 هيلعف امهدحأ وأ نيطبإلا قللح نإو . قلحلاب دوصقم وضع هنأل « مد هيلعف اهلك ةبقرلا قلح نإو
 يف ركذ .ةناعلا هبشأف « ةحارلا لينو ىذألا عفدل قلحلاب دوصقم وضع امهنم دحاو لك نأل مد

 -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو . ةنسلا وهو فتنلا لصألا يفو « انه اه قلحلا نيطبإلا

 هنأل « كلذ هبشأ امو قاسلا وأ ردصلا هب دارأ ماعطف لقأ ناك نإو « مد هيلعف ًاوضع قلح ول

 لماكتتف رونتلا قيرطب دوصقم

 ةينبم اهنإف « كسانملا يف ةرافكلا باجيإل اًطايتحا لكلاب عبرلا قحلف « ةداع مهقفرت عقي هب عبرلا
 . طايتحالا ىلع

 امهدحأ وأ نيطبإلا قلح نإو « قلحلاب دوصقم وضع هنأل « مد هيلعف اهلك ةبقرلا قلح نإو ) :م

 .:ش ( ةحارلا لينو ىذألا عفدل قلحلاب دوصقم وضع امهنم دحاو لك نأل « مد هيلعف

 . قلحلاب دوصقم وضع طبإ لك ذإ « نامد بجي نأ نيطبإلا قلح يف يغبني ناك : تلق نإف

 ىرت الأ « دحاو نامض بجي نأ دحاو سنج نم تناك اذإ مرحملا تايانج يف لصألا : تلق

 يضاق عماج » يفو «مدلا بوجو يف :ش ( ةناعلا هبشأف ) :م دحاو مد همزلي هندب عيمج رونت اذإ هنأ

 - دمحم ركذ يأ :ش ( نيطبإلا يف ركذ ) :م مد اهعبر لح يفف « اريثك ةناعلا رعش ناك اذإ « ناخ

 . « ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( انه اه قلحلا ) :م نيطبإلا يف -هللا همحر

 وهو ) :م نيطبإللا فتن يأ :ش ( فتنلا ) :م « طوسبملا » يف ركذو يأ :ش ( لصألا يفو ) :م

 يف رظح ال هنأ لصألا يفو « ىلوأ ةنسلاب لماعلا يفو « ةنسلا وه نيطبإلا فتن يأ :ش ( ةنسلا

 بجو رثكأ نيطبإلا دحأ نم قلح ولو « يواحطلا حرش » يفو فتنلا وه ةنسلا تناك نإو قلحلا

 . لكلا مكح امهدحأل سيلو « ندبلا يف ريظن هل سيل هنأل « ةقدصلا

 هنأ ال « ةفينح يبأ لوق نايب امهلوق ليق :ش ( هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو ) :م

 ول ) :م « يفاكلا» يف اذك « امهنع ةظوفحم ةياورلا نأل « ركذلاب اصحخ امنإو « كلذ يف امهفلاخ

 دارأ ) :م ماعط بجاولا يأ :ش ( ماعطف ) :م وضعلا نم يأ :ش ( لقأ ناك نإو « مد هيلعف اوضع قلح

 قاسلا وأ ردصلا) :م لماكلا وضعلاب « ريغصلا عماجلا » يف -هللا همحر- دمحم دارأ يأ :ش ( هب

 . :ش ( كلذ هبشأ امو

 «طوسبملا» ىف ركذ ال فلاخم اذه :-هللا همحر- ىكاكلا لاق . طبإلاو ةناعلاو دعاسلا وحن

 دوصقم ريغ اوضع قلح نإو . مد هيلعف « قلحلاب دوصقم وضع قلح نم لصألا هيف ركذ ثيح
 دوصقم هنأل ) :م هيف فالخلا ركذي ملو « قاسلاو ردصلا رعش قلح دوصقمب سيل امهيف ةقدص هيلعف

 ةيانجلا يأ :ش ( لماكتتف ) :م ةرونلاب ىلط اذإ رونت لاقي « ةرونلا لامعتساب يأ :ش ( رونتلا قيرطب

 يف هيدي ضعب قرتحاف زبخ مرحملا دبع اولاق اذهلو :ش ( هضعب قلح دنع رصاقنتو هلك قلحب ) :م
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 هنأ هانعمو ‹ لدع ةموكح ماعط هيلعف هبراش نم ذخأ نإو « هضعب قلح دنع رصاقتتو هلك قتلحب

 ًالثم ناك ولو ىتح « كلذ بسحب ماعطلا هيلع بجيف ةيحللا عبر نم نكي مل ذوخأم ا اذه نأ رظني

 نود هيف ةنسلا وه هنأ ىلع لدت براشلا نم ذخألا ةظفلو ءةاشلا عبر ةميق همزلي عبرلا عبر لثم

 . ىتلحلا

 نأل « قتعاذإ مد هيلعف ىذأ ريغ نم ىلط نإو « ةريسي ةيانج هنأل « قتعاذإ ةقدص هيلعف رونتلا

 . ةعبرألا ةمئألا دنع ةيدفلا بوجو ىف رونتلاو فتنلاو قلحلا نيب قرف الو ةظيلغ ةتيانج

 يفو . « ريغصلا عماجلا لئاسم نم اذه :ش ( لدع ةموكح ماعط هيلعف هبراش نم ذخأ نإو ) :م

 ليلق وهو ء«ةيحللا عبت هنأل « ةقدص هيلعف هبراش قلح ولو -هللا همحر- « يواحطلا حرش »

 ناكف ةيحللا نود براشلا قلح سانلا ضعب ةداع نم نإف « قلحل اب دوصقم وضع براشلا ليلقو

 ضعبلا لاصتال « ادحاو وضع ةقيقحلا يف ةيحللا عم هنأب بيجأو « هقلحل ةيانجلا لماكت بجاولا

 مدقم قلح هتداع نم ةيولعلا نم نإف « سأرلاك ةقرفتم ءاضعأ مكح يف لعجي الف « ضعبلاب

 . دحاو وضعب سيل هلك نأ ىلع لدي ال كلذو « سأرلا

 نم نكي مل ذوخأملا اذه نأ رظني هنأ ) :م لدعلا ةموكح نم ركذ ام ىنعم يأ :ش ( هانعمو ) :م

 (عبرلا عبر لثم ًالثم ) :مذوحخأملا يأ :ش ( ناك ول ىتح « كلذ بسحب ماعطلا هيلع بجيف ةيحللا عبر

 لوألا يفف «كلذ ريغ وأ عبرلا فصن وأ عبرلا ثلث نوكب نأ زوجي هنأل ًالثم لاق اغنإو « ءازجألا

 . ةاشلا فصن ٹثلاثلا ىفو < ةاشلا ثلث

 :م براشلا يف يأ :ش ( هيف ةنسلا وه ) :م ذخألا نأ يأ :ش ( هنأ ىلع لدت ) :م براشلا نم ذخألا

 « زئاج نسح صقلاو ‹« صقلا نم نسحأ وهو « ةنس قلحلا نأ راثآلا حرش يف :ش ( قلحلا نود)

 اهيف ثيداحأ ركذ مث « براشلا لح باب ةيهاركلا باتك يف -هللا همحر- يواحطلا بوب دقو

 صق ركذف «« ةرشع ةرطفلا» : ةا هللا لوسر لاق : لاق رساي نب رامع نع براشلا صق ظفل

 ةعامجلا هجرخأو هلثم -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع اهنمو « هنم متأب دواد وبأ هجرخأو «براشلا

 . يراخبلا الخ ام

 اهنمو . ثيدحلا «... براشلا صق ةرطفلا نم ةرشع ١ : ةي هللا لوسر لاق : لاق ملسم ظفلف

 هلم ركذ مث « «سمخ ةرطفلا »: لاق هنأ ةا هللا لوسر نع -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع

 هاعدف براشلا ليوط الجر ىأر ةي هللا لوسر نأ ةبعش نب ةريغملا نع اهنمو . ملسم هجرخأو

 دواد وبأ هجرخأو ‹ كاوسلا دوع ىلع لجرلا براش صقف ةرفشو كاوسب ىعد مث يم يبنلا

 ء هئافحإ ىلع براشلا صقل هرايتخاو راثآلا هذه ىلإ ةنيدملا لهأ نم موق بهذف لاق مث دمحأو
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 يناعم» حرشب ىمسملا -هللا همحر- يواحطلا باتكل هتحرش يذلا يحرش يف : تلق

 نب هللا دبعو ريبزلا نب رفعجو ريبزلا نب ةورعو بيسملا نب ديعسو الاس ءالؤه موقلاب دارأ ؛راثآلا
 . ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ابأو « ةبتع نب هللا ديبع

 يرصبلا نسحلاو لاله نب ديمح بهذ هيلإو « ءافحإلا ال صقلا وه بحتسملا اولاق مهنإف
 مامإلاو كلام نب كارعو ريبج نب عفانو هللا دبع نب ركبو حابر يبا نب ءاطعو نيريس نب دمحمو
 ناكو « براشلا يف لاصفتسالاو قلحلا عنم ىلإ فلسلا نم ريثك بهذ : ضايع لاقو « كلام
 ‹ نورخآ كلذ يف مهفلاخو يواحطلا لاق مث « هلعاف بيدأتب رمأيو « ةلثم هقلح ىري كلام

 . ىهتنا « هصق نم لضفأ هاريو براشلا ءافحإ بحتسي لب اولاقف
 ىلوم عفانو نالجع نب دمحمو لوحكمو ةفوكلا لهأ مهنم فلسلا روهمج مهب دارأ : تلق

 ءافحإ بحتسملا اولاق مهنإف -هللا همحر- دمحمو فسوي وبأو -هللا همحر- ةفينح وبأو رمع نبا
 نب عفارو يردخلا ديعس يبأو رمع نب هللا دبع نع كلذ يورو « هصق نم لضفأ وهو براشلا

 . رمع نب هللا دبعو ديسأ يبأو هللا دبع نب رباجو عوكألا نب ةملسو جيدخ
 اوفحأ» : لاق ةي يبنلا نأ رمع نبا ثيدح نم يواحطلا هاور اب كلذ يف اوجتحاو

 « هلثم ةا يبنلا نع سنأ نع هاور ابو « يذمرتلاو ملسم هجرخأو « «ىحللا نع اوفعأو براوشلا
 اوزج سوجلملا اوفلاخ» : هظفلو« هدنسم» ىف رازبلا هجرخأو « « دوهيلاب اوهبشت الو» :دازو
 : للك هللا لوسر لاق : لاق -هللا همحر- ةريره يبأ نع هاور ابو « «ىحللا اوفوأو براوشلا

 . ملسم هج رخأو « «ىحللا اوخرأ براوشلا اوزج»

 ىفح ديرد نبا لاقو « هسأرو هبراش ىفعأ لاقي : ىباطخلا لاق « لاصئتسالا ءافحإلاو

 ردصم ءافحإلا يرهوجلا لاقو « براوشلا اوفحا هلوق هنمو « هرعش ذخأ لصأتسا اذإ اًيفح هبراش
 . هذخأ يف ىصقتسا اذإ هبراش ىفحأ مهلوق نم

 . دري مل قلحلا ظفل نأل « ءافحإلا قلحلا باب بيوبتب -هللا همحر- يواحطلا دارأ : تلق
 يفحي - امهنع هللا يضر- رمع نبا ناكو < هدلج یری یتح لاصئتسالل ءافحإلا نأ لصاحلاو

 هيلإ بهذام فالحخ وهو ‹ صقلا نم لضفأ ءافحإإلا نأ هلك اذه نم ملعيو هدلج یری یتح

 . ذخألا نم ىفوأ ءافحإإلا نأل « ةنسلا وه ذخألا ظفل نأ نم فنصللا

 كلذ بسنو ةنس هقلح نأ « راثآلا حرش » يف يواحطلا ركذو -هللا همحر- يكاكلا لاقو
 . ىهتنا ء ةثالثلا ءاملعلا ىلإ
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 - ةفينح يبأ دنع مد هيلعف مجاحملا عضوم قلح نإو: لاق . راطإلا يزاوي ىتح صقي نأ ةنسلاو

 اذكف . تاروظحملا نم تسيل ىهو « ةماححلا لجأل قلحي امنإ هنأل ةقدص هيلع :الاقو . هللا همحر

 -هللا همحر-ةفينح يبألو . ةقدصلا بجتف ثفتلا نم ءيش ةلازإ هيف نأ الإ « اهيلإ ةليسو نوكي ام

 دجو دقو هب الإ دوصقملا ىلإ لصوتي ال هنأل دوصقم هقلح نأ

 نأ اهنيب قيفوتلاو ةروكذملا ثيداحألا هتياور دعب لاق انإو كلذك يواحطلا ركذي مل : تلق

 ريصي ىتح ءافحإلا كلذب دارأ اغإو . براشلا قلح باب معن لاق مث « صقلا نم لضفأ ءافحإلا

 وهو ‹ صقلا نم نسحأ قلحلا «طيحملا» يفو . نسح هصقو ةنس هقلح  راتخملا» يفو . قلحلاك

 . -هللا امهمحر- هيبحاصو ةفينح يب لوق
 نم ذخأي نأ وهو صقلا ريسفت اذه :ش ( راطإلا يزاوي ىتح هبراش صقي نأ ةنسلاو ) :م

 لاقي ةرمعلا هيف لصألاو ةهجاوملاو ةلباقملا ىهو <« ةازاوملا نم ةمجحملا يازلاب يزاوي ىتح براشلا

 ىلع هزاجأ هريغو هتيزاو لقيالو : -هنع هللا يضر- يرهوجلا لاقو . هتيزاح اذإ هتيزاو هيف
 راطإ «برغملا» يفو ايلعلا ةفشلا نم ىلعألا فرطلا ةزمهلا رسكب راطإلاو « اهلقثو ةزمهلا فيفخت

 . مجاحملا عضوم قلح نإو « فدلاو لجنملا راطإ نم لابقتسا همحلو اهدلج ىهتنم ةفشلا

 عضوم مرحملا قلح نإو ) :م : -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( لاق ) :م خسنلا رثكأ يفو

 عمج يهو مجحلا عضوم اهضعب يفو « مجاحملا عضاوم خسنلا ضعب يفو :ش ( مجاحلا
 ميملا حتفب مجحملاو ميملا رسكب اًسضيأ مجحملا اهل لاقيو « ةماجحلا ةروراق يهو ميم لا رسكب ةمجحم

 . لوألا وه دارملاو ‹ اًضيأ مجاحم ىلع عمجيو مجحلا ناكم مسا ميحلاو

 نومجتحي برعلا نإف ‹ ةماجحلا عضاوم يف سانلا تاداع فالتخال عمجلاب اهركذ اغإو

 (هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مد هيلعف ) :م نطبلا ىلع ردهلأ لهأو نيفتكلا نيب سرفلاو سأرلا ىلع

 نسحلا لاقو ءاطعو يعخنلا ميهاربإ لوق وهو مزح نبا لاقو . دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش

 امأف ‹ كلذ نم ًاثيش لعف نم -هللا همحر- كلام لاقو « مد هيلعف مرحم وهو مجتحا نم يرصبلا

 . ةيدفلا هيلعف ىذأ هسفن نع عفد

 يهو « ةماجحلا لجأل قلحي اغإ ) :م ةماجحلا عضوم نأل يأ :ش ( هنأل ةقدص هيلع :الاقو ) :م

 نم نوكي ال :ش (اذكف ) :م هتاعونم يأ « مارحإلا تاروظحم نم يآ :ش ( تاروظحملا نم تسيل

 نأ الإ ) :م حابملا رمألا ىلإ ةليسو هنأل « ةماجحلا ىلإ يأ :ش ( اهيلإ ةليسو نوكي ام ) :م تاروظحلملا

 امهنم لك يف سيل نأل :ش ( ةقدصلا بجتف ثفتلا نم ءيش ةلازإ ) :م قلحلا يف نأ ريغ يأ :ش ( هيف
 . ةحار لين الو قفزت

 ال هنأل دوصقم ) :م مجاحملا عضوم قلح يأ :ش ( هقلح نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 دجو دقو ) :م قلحلاب يأ :ش ( هب الإ ) :م ةماجحلا وهو :ش ( دوصقملا ىلإ ) :م راسي :ش ( لصوتي
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 قلاحلا ىلعف هرمأ ريغب وأ هرمأب مرحم سأر قلح نإو .مدلا بجيف « لماك وضع نع ثفتلا ةلازإ

 ناك نأب هرمأ ريغب ناك نإ بجي ال : هللا همحر- يعفاشلا لاقو. مد قولحملا ىلعو ةقدصلا

 ‹ هنم غلبأ مونلاو لعفلا مكحب ًاذخاؤم نوكي نأ نم هركملا حرخي هاركإلا نأ هلصأ نم نأل ًامئان

 ةحارلا نم لان ام وهو هببس ررقت دقو « مكحلا نود مثأملا يفتني هاركإلاو مونلا ببسب اندنعو

 ةنيزلاو

 ىلإ ةليسو مجاحملا عضوم قلح نأ كش ال ليق :ش ( مدلا بجيف لماك وضع نع ثفتلا ةلازإ

 هنوك يفاني ال هنأب بيجأو « ادوصقم نوكي نأ حصي فيك ءيشلا ىلإ ةليسو ناك امو « ةماجحلا

 مظعأ نم اذه عم وهو تادابعلا عيمج ةحصل ةليسو نايإلا ىرت الأ < ًادوصقم نوكي نأ ةليسو

 . دصاقملا

 هرم ريغب وأ هرمأب ) :م رخآ مرحم سأر مرحملا قاح نإو يأ :ش ( مرحم سأر قلح نإو ) :م

 ملق وأ لالح وأ مرحم سأر لح «عئادبلا» يفو :ش ( مد قولحملا ىلعو « ةقدصلا قلاحلا ىلعف

 وأ لالح قلح اذإ « زيجولا حرش » يفو « اًمئان ناك ءاوس « ةقدص هيلعف مرحم وهو « هريفاظأ

 نأ امهحصأ نالوق هيفف « هيلع ىمغم وأ اهركم وأ اًمئان مرحملا ناك نإ رظني هرمأ ريغب مرحملا مارح

 ةهج نم ريصقت ال دوصقملا وه هنأل « دمحأو -هللا همحر- كلام لاق هبو « قلاحلا ىلع ةيدفلا

 هنأل ينزملا هراتخاو « -هللا همحر- ةفينح وبأ لاق هبو « قولحملا ىلع اهنأ : ىناثلاو « قولحلا

 باحصألا نكل لوقلا اذه ىلع طح دق -هللا همحر- يعفاشلا نأ ينزملا ركذ دقو . هب قفترملا وه

 ءيش الو قولحملا ىلع ةيدفلاف هرمأب هقلح ولو « هيلع طوطحم ريغ هودجوو يطيوبلا نع هولقن

 ءاوس هيلإ فاضي قلاحلا لعف نأل -هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو ءادحاو ًالوق قلاحلا ىلع

 . ًالالح وأ اًمرحم قلاحلا ناک

 :ش (هلصآ نم نأل « اًمئان ناک نأب هرمأ ریغب ناک نإ بجب ال: -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 ( هنم غلبأ مونلاو لعفلا مكحب اخاؤم نوكي نأ نم هركملا جرخب هاركإلا نأ ) :م يعفاشلا لص نم يأ

 ببسب اندنعو) :م مان امدعب مونلاب لعفلاب ذخأ الإو هدصق دعب ال هاركإلا نأل « هاركإلا نم يأ :ش

 مكحلا نود ةرخآلا مكح وه يذلا مثإلا يفتني ينعي :ش ( مكحلا نود مثأملا يفتي هاركإلاو مونلا

 ( وهو ) :م لاحلل هيف واولاو ةيدفلا بوجو ببس يأ :ش ( هببس ررقت دقو ) :م ءامدلاب قلعتي يذلا

 لاوزب ةحارلاو ةنيزلا نم قولحملا لان ام يأ :ش ( ةنيزلاو ةحارلا نم لان ام ) :م ببسلا يأ :ش

 . رعشلا راشتنا لاوزب ةنيزلا نمو ثعشلا

 رعشلا دوجو نأل « لامك هنأ قوف هنأل « ةيد سأرلا رعش ىف نأ تايدلا ىف ركذ : تلق نإف

 . ةنيزلا تاوف انهاه لعجو « ةنيزو لامج
 نم انهاه دارملاو « هلاوزب ةيدلا بجت كلذكف « ةقلخلا لصأ ثيح نم ةنيز سأرلا رعش : تلق
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 مث دابعلا نم انه اهو < ةيوامس كانه ةفآلا نأل « ريختي ثيح رطضملا فالخب « ًامتح مدلا همزليف

 قح يف رورغملاك راصف ةحارلا نم لان اب همزل اغنإ مدلا نأل « قلاحلا ىلع هسأر قولحملا عجري ال
 همزلتف قلاحلا امأو «هسأر قولحملا قح ىف باوجلا فلتخي ال الالح قلاحلا ناك اذإ اذكو «رقعلا
 فالخلا اذه یلعو « هيلع ءىش ال :- هللا همحر- ىعفاشلا لاقو .نيهجولا يف انتلأسم يف ةقدصلا

 ۰ هل لالحلا سأر مرحلا قتلح اذإ

 انه اه قلطأف « لاوز ريغاذه ناكف « هجولا ةرفص ديزي ضراع رمأ وهو « ثعشلا لاوز ةنيزلا

 . امهنيب قرفلل ةنيز كانهو ًالامج

 :م مكحلا ظاغيف قحلا هل سيل نم لبق نم رذنلا نأل « ابوجو يأ :ش ( اًمتح مدلا همزليف ) :م

 ريختي قلح اذإ هنإف « هسأر قلح ىلإ رطضملا مرحملا فالخب يأ :ش ( ريختي ثيح رطضملا فالخب)

 ةثالث ماص ءاش نإو « نيكاسم ةتس ىلع اهب قدصت ءاش نإو ةاش حبذ ءاش نإ ةثالثلا ءايشألا نيب

 ريخم وهف رطضم ريغ مرحملا قلح اذإ لوقي هنإف « -هللا همحر- يعفاشلا لوقل يفن هيفو « مايأ
 ( ةيوامس ) :م رارطضالا يف يأ :ش ( كانه ةفآلا نأل ) :م ةرورضلا لاح يف امك ةثالثلا ءايشألا نيب

 :م مهلبق نم يأ :ش (دابعلا نم ) :م هاركإلا يف يأ :ش ( انه اهو ) :م لجو زع هللا لبق نم يأ :ش

 لان امب همزل امنإ مدلا نأل « قلاحلا ىلع ) :م مدلا نم هيلع بجو امم :ش ( هسأر قولحملا عجري ال مث )

 ثيح :ش ( رقعلا قح يف رورغم اك ) :م قولحملا يأ :ش ( راصف ) :م عافتنالا وهو :ش ( ةحارلا نم

 دلولا ةميق مرخي تقحتسا مث « اهدلوتساف ةيراج ىرتشا هتروص . هعئام ىلع رقعلاب عجري ال

 ةحارلا نم ناك ام ببسب رقعلا نأل ٠ رقعلاب عجري الو عئابلا ىلع دلولا ةميقب عجريو « رقعلاو
 ىلع عجري ال تقحتساف ةأرما جوزت اذإ اذكو « قاسلا عفر نم ىلع فنصملا لاق اذهلو « ءطولاب
 رصتخم حرش » يف لاقو ‹ عضبلا عفانم ىفوتسا يذلا وه رورغم ا نأل « ةرح اهنأل اهجوزت يذلا

 ريفكتلا ىلإ هأأ قلاحلا نأل < ةرافكلا هيلعو < عجري لوقي مزاح وبأ ناک -هللا همحر- « يخركلا

 . هفلتأف ردقلا كلذ هلام نم ذخأ هنأك راصف

 لالح قلح اذإ ينعي :ش ( هسأر قولحملا قح يف باوجلا فلتخي الح قلاحلا ناك اذإ اذكو ) :م

 همحر- يعفاشلا دنعو « لماكلا قافترالا لوصحل اندنع مدلا قولحملا ىلع بجي مرحم سأر

 يف ةقدصلا همزلتف قلاحلا امأو ) :م ناهجو نوكسلا يفو « هيلع ءيش الف هرمأب نكي ملاذإ -هللا

 قلاحلا ناك اذإ اميف يأ :ش ( نيهجولا يف ) :م مرحملا قلح مرحملا ناك اذإ اميف ينعي :ش ( انتلأسم

 . هرمأ ريغب وأ قولحملا رمأب

 -دمحأو كلام لاق هبو « قلاحلا يأ :ش ( هيلع ءيش ال :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 مرحملا قلح اذإ ) :م -هللا همحر- يعفاشلا نيبو اننيب يأ :ش ( فالخلا اذه ىلعو ) :م -هللا امهمحر

 يأ :ش (هل )م هيلع ءيش ال يعفاشلا دنعو « قلاحلا ىلع ةقدصلا بجت اندنعف :ش ( «)الحلا سر
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 ندب نم ومني ام ةلازإ نأ انلو . بجوملا وهو « هريغ رعش قلحب ققحتيال قافترالا ىنعم نأ

 هرعش نیب لاحلا قرتفي الف « مرحلا تابن ةلزنمب نامألا هقاقحتسال مارحإلا تاروظحم نم ناسنإلا

 ءاش ام معط هريفاظأ ملق وأ لالح براش نم ذخأ نإف . هرعش يف ةيانجلا لامك نأ الإ هريغرعشو

 رسكب :ش (بجوملا وهو « هريغ رعش قلحب ققحتي ال قافترالا ىنعم نأ ) :م -هللا همحر- يعفاشلل
 . هريغ رعش قلحب صخشلل قافترالا لصحي الو « قافترالا وه مدلل بجوملا يأ « ميجل ا

 يأ :ش ( نامألا هقاقحتسال مارحإلا تاروظحم نم ناسنإلا ندب نم ومني ام ةلازإ نأ انلو ) :م

 نأ يضتقي اذه -هللا همحر- يقانغسلا لاق . مرحلا نايب ةلزنب نامألا نم ومنيام قاقحتسال

 نكلو مرحلا تابن عطق يف امك ءازجلا قلاحلا ىلع بجي نأ مزحلا يف لالح سأر قلح اذإ لالحلا

 مرحلا يف لالحلا رعش نأل يضتقي ال ليق « ءيش بجي ال هنأ ةياور تدجو لب هل ةياور تدجو ام

 نیب لاحلا قرتفي الف ) :ماذه همزلي الف مارحإللاب ريصي اغنإو :ش ( مرحلا تان ةلزنمب ) :م ريصي ال

 يف لوزي نامألا نأل « هريغ رعش قلح نيبو هسفن رعش قلح- نيب يأ :ش ( هريغ رعشو هرعش

 . نيتروصلا

 لاحلا قرتفي مل لاقي نأب ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( هرعش يف ةيانجل ا لامك نأ الإ ) :م

 قلح يف ةيانجلا لامك نأب باجأف « هريغ رعش قلح يف مدلا هيلع بجي نأ يغبني نيتروصلا نيب
 ‹ هريغ رعش فالخب مدلا بجياذهلو لماكلا قافترالاو نمألا ةلازإ نيعلا دوجول هسفن رعش

 عم ردب نأب قافترا عون هل لب قلاحلل ةنيزلاو ةحارلا نم لماكلا قافترالا وه هقلح نإف : تلق

 . ةيانح لا روصقل ةقدصلا تبجو اذهلو « هقفني يرادلا

 يف اذكو « لالح براش نم قلح نإف خسنلا ضعب يفو :ش ( لالح براش نم ذخأ نإف ) :م

 مالسإلا رخف «هحرش» يف صن دقو “ ريغصلا عماجلا »لئاسم نم هذهو لاقو يزارتألا ةخسن

 وأ لالحلا براش نم ذخأي مرحملا يف ةفينح يبأ نع دمحم نع بوقعي نع دمحم نع يودزبلا
 - دمحم ظفلل اعبت دمحأ ظفلب فنصملا لاق دقو . هرخآ ىلإ . . اًنيش معطي لاق هرافظأ نم صقي

 ام ريثكتلل ليضفتلا نأل « -هللا همحر- يزارتألا لاقو . ديدشتلاب :ش ( ملق وأ ) :م -هللا همحر

 يف امك لوعفملا يف امإو « لبإلا توم يف امك لعافلا يف امإو « فوطو لوح يف امك لعفلا يف

 . ىهتنا ثلاثلا ليبق نم هيف نحن امو باوبالا تقلغ

 لعف اغإو « ةثالثلا هذه يناعم نم ىنعم الو هركذام ىنعمب انهاه ليلعتلا سيل : تلق

 ‹ ةيدعتلل ءىجي ديدشتلاب لعف نإ بجاحلا نبا نقلو هتحرف كلوق يف امك ةيدعتلل انه اه ديدشتلاب

 :م ةلقلا عومج نم وهو « رفظ عمج وهو رافظأ عمج :ش ( هريفاظا ) :م روكذملا لاقملا ركذ مث

 ظفل يفو « ايش معطي «ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم ظفل يف :ش ( ءاش ام معطأ)

 . ماعط هرافظأ ملقو لالح براش ذخأ يفو «زنكلا» يف يفسنلا
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 ثفتب ىذأتلا نم لقأ ناك نإف « هريغ ثفتب یذأتی هنأل قافترا عون نع یرعی الو انیبام هيف هجولاو

 نم هيف امل تاروظحملا نم هنأل « مد هيلعف هيلجرو هيدي ريفاظأ صق نإو « ماعطلا همزليف هسسفن

 الو . مدلا همزليف لماك قافترا وهف اهلك اهملق اذإفء ناسنإلا ندب نم ومني ام ةلازإو ثفتلا ءاضق

 دحاو عون نم ةيانجلا نأل « دحاو سلجم يف لصح نإ مد ىلع دازي

 لاق مث « ادج ةككشم هترابع يزارتألا لاقو . ةرطفلاك ماعطب ةقدص يأ حراشلا لاق
 هنأل زوجي الف « ءاش امفيك اريثك وأ ًاليلق ينعي « مومعلا ءاش ام معطأ هلوقب دارأ نإ هنإ هصخلم
 ريفاظأ مرحملا ملق يف -هللا همحر- ةفينح يبأ نع اصن ةقدصلا باجيإب «يخركلا حرش» يف حرص
 ةلازإ نأل « اًضيأ زوجي الف ةطنح نم عاص فصنف قيدصتلا ةدارإب صوصحل ا دارأ نإو « لالحلا

 . ىهتنا « هسفن ثفت ةلازإ نم ىندأ هريغ ثفت

 لوق اذكو « ةقدصلا نم اًئيش معطي هلوق ىنعم نأل « ًاضيأ دمحم ىلع ضارتعا ال : تلق
 هلوقل ىنعم الو اًضيأ دمحم ىلع ضارتعا الو دمحم هركذ ام ىنعم يف وهو ءاش ام معطأ فنصملا
 حراش نيبو ءانركذ امكةقدصلا باجيإ يف صن -هللا همحر- يخركلا نأل ةقدصلا نم اًنيش معطي
 . انركذ امك ةرطفلاك ماعطب ةقدص يأ هلوقب ةقدصلا «رنكلا»

 تاروظحم نم ناسنإلا ندب نم ومني ام ةلازإ نإ - هلوق ينعي :ش ( انيب ام هيف هجولاو ) :م

 اذه :ش ( قافترا عون نع یرعی الو ) :م - هریغ رعشو هرعش نیب قرتفی الف - لاق نآ یلإ- مارحإلا
 « لالحلا سأر قلح اذإ مرحملا ىلع ءيش بجي ال هلوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لوق نع باوج
 « ءيش هريغ سابلإ يف بجي ال امكف « هقافترا مدع يف اًطيخم هريغ سبل اذإ ام ىلع هساق هنأل

 :م هلوقب كلذ نيبو قافترا عون نع مرحملا يأ ىرعي الو هلوقب فنصملا هيلع درو انه اه كلذكف
 ثفتب ) :م ىذأتي ريفاظأ وأ هبراش نم ذحأ وأ لالحلل قلح يذلا مرحملا نأل يأ :ش ( ىذآأتي هنأل)
 امك ةرطفلاك ماعطلاب ةقدصلا نأب يأ :ش ( ماعطلا همزليف هسفن ثفتب يذأتلا نم لقأ ناك نإفء هريغ
 . انرکذ

 صق هب دارأ هيلجر ریفاظأو يأ :ش ( هيلجرو هيدي ريفاظأ ) :م مرحملا يأ :ش ( صق نإو ) :م

 ( تاروظحملا نم ) :م اذه هصق نأل يأ :ش ( هنأل مد هيلعف ) :م نيلجرلاو نيديلا نم اهلك هريفاظأ
 يأ :ش ( ثفتلا ءاضق نم ) :م روكذملا صقلا يف ال يأ :ش ( هيف امل ) :م مرحملا تاعونم نم يأ :ش
 نم ريفاظألا لك يأ :ش ( اهلك اهملق اذإف « ناسنإلا ندب نم ومني ام ةلازإو ) :م خسولا ةلازإ نم
 ‹ مرحملل زوجيال رافظألا صق نأل :ش ( مدلا همزليف لماك قافترا وهف ) :م نيلجرلاو نيديلا
 :مدحاو مد ىلع يأ :ش ( مد ىلع دازي الو ) :م ةعبرألا ةمئألا دنع هيف فالح الو زوجي ءاطع لاقو
 ثيح نم قافترالا ريفاظألا صق يأ:ش ( دحاو عون نم ةيانجلا نال « دحاو سلجم يف لصح نإ)
 . دمحأو يعفاشلاو كلامو دامح لاق هبو « دحاو ءيش وهو «صقلا
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 ةرافك هبشأف لخادتلا ىلع اهانبم نأل -هللا همحر- دمحم دنع كلذكف سلاجم يف ناك نإف

 - فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ىلعو . ريفكتلاب ىلوألا عافترال ةرافكلا تللخت اذإ الإ رطفلا

 ةدابعلا ىنعم هيف بلاغلا نأل « الجر وأ ادي سلجم لك يف ملق نإ ءامد ةعبرأ بجي -هللا امهمحر

 عبرلل ةماقإء مد هيلعف ًالجر وأ ادي صق نإو . ةدجسلا يآ يف امك سلجلا داحتاب لخادتلا ديقتيف

 لكب بج هانعم « ةقدص هيلعف ريفاظأ ةسمخ نم لقأ صق ناك نإو « قلحلا يف امك لكلا ماقم

 همحر- ةفينح يبأ لوق وهو « اهنم ةثالث صقب مدلا بجي: -هللا همحر - رفز لاقو . ةقدص رفظ

 . اهرثكأ ةثالثلاو امد ةدحاولا ديلا ريفاظأ يف نأل « اًناسحتسا لوألا -هللا

 :م دحاو مد بجي يأ :ش ( كلذكف سلاجم يف ) :م اهلك ريفاظألا صق يأ :ش ( ناک ناف ) :م

 دحتا اذإ :ش ( لخادتلا ىلع ) :م ةرافكلا هذه ىنبم يأ :ش ( اهانبم نأل « -هللا همحر- دمحم دنع)

 امكو « ةدحاو ةرافك هيفكت هنإف « ناضمر مايأ يف رطفأ اذإ :ش ( رطفلا ةرافك هبشأف) :م سنجلا

 اهنأل « ةوالتلا ةدجس اذه نع جرخو « اهلك رحنلا مايأ يف عامحجلا كرت اذإ اًضيأ ةرافكلا لخادتت

 سلجم يف دحاو سنج نم ةقرفتم لاعفأ تدجو اذإ -هللا همحر- يعفاشلا دنع ةرافكب تسيل

 ‹ -هللا همحر- دمحم لوق لثم يف نالوق ةرافكلا لخادت يفف « ريفكت ريغ نم سلاجم وأ دحاو

 . امهلوق لثم لوق يفو كلذك كلام نع يكحو

 عافترال ) :م ةيناثلل ىرخأ ةرافك بجت ىلوألل رفك نإ ينعي :ش ( ةرافكلا تللخت اذإ الإ ) :م

 يبأ لوق ىلعو ) :م ةأدتبم ةيانج ةيناثلا ريصتف :ش ( ريفكتلاب ) :م ىلوألا ةيانحلا يأ :ش ( ىلوألا

 بلاغلا نأل ءًالجر وأ ادي سلجم لك يف ملق نإ ءامد ةعبرأ بجي - هللا امههمحر -فسوي يبأو ةفينح

 ىلع بجت مارحإلا تارافك نأ ليلدب :ش ( ةدابعلا ىنعم ) :م ريفكتلا اذه يف يأ :ش ( هيف

 « رطفلا تارافك فالخب « تابوقعلا بجت الو هيلع بجت ىسانلاو لهاجلاو هركملاك تاروذعملا

 دحتا اذإ الإ لخادتلا نوكي ال ينعي :ش ( سلجلا داحتاب لخادتلا ديقتيف ) :م روذعملا ىلع بجت ال اهنإف
 بناج حجرتي سلاجملا تفلتخا اذإو « تاقرفتملا مدع يف اريثأت سلجللا داحتال نأل سلجلا

 « ةدحاو ةدجس بجت دحاو سلجم يف ترركت اذإ :ش ( ةدجسلا يآ يف امك ) :م سلاجملا فالتحا

 . ةدجس ةدحاو لكل هيلعف ةفلتخم سلاجم يف تناك نإف

 ةماقإ مد هيلعف ) :مةدحاو لجر ريفاظأ مرحملا صق نإو يأ :ش ( الجر وأ ادي صق نإو ) :م

 عبرلا نأل « مد هيلع بجي هنإف هسأر عبر قلح اذإ امك يأ :ش ( قلحلا يف امك لكلا ماقم عبرلل

 لوق ىنعم يأ :ش ( هانعم ءةقدص هيلعف ريفاظأ ةسمخ نم لقأ صق ناك نإو ) :م لكلا ةياكح يكحي

 رفز لاقو ‹ ةقدص رفظ لكب بجت ) :م هنأ وه ةقدص هيلعف هلوقب ةسمخلا نم لقألا صق يف يرودقلا

 - ةفينح يبأ لوق ) :م -هللا همحر- رفز لوق يأ :ش ( وهو اهنم ةثالث صقب مدلا بجي: -هللا همحر

 :م ةثالثلا ريفاظألا يأ :ش ( ةثالثلاو ء امد ةدحاولا ديلا ريفاظأ يف نأل « اًناسحتسا لوألا -هللا همحر

 . لكلا مكح رثكألا مكح نأل « لجرلاو ديلا نم ريفاظألا رثكأ يأ :ش ( اهرثكأ)
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 لكلا ماقم اهانمقأ دقو « هملقب مدلا بجي ام لقأ دحاو فك ريفاظأ نأ باتكلا يف روكذملا هجو

 هيدي نم ةقرفتم ريفاظأ ةسمخ صق نإو .ىهانتب ال ام ىلإ يدؤت اهنأل ‹ اهلك ماقم اهرثكأ ماقي الف
 :هللا همحر- دمحم لاقو . -هللا امهمحر -فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةقدص هيلعف هيلجرو

 نأ امهلو . ةقرفتم عضاوم نم سأرلا عبر قلح اذإ ابو دحاو فك نم اهصق ول اب ارابتعا مد هيلع
 ‹ قلحلا فالخب « كلذ هنيشيو هب ىذأتي هجولا اذه ىلع ملقلابو ةنيزلاو ةحارلا لينب ةيانجلا لامك

 نأ) :م رفظ لكل ةقدصلا بوجو ركذلاب دارأو يرودقلا يأ :ش ( باتكلا يف روكذملا هجو ) :م

 هيف واولا :ش ( لكلا ماقم اهانمقأ دقو ) :م قافتاب :ش ( هملقب مدلا بجي ام لقأ دحاو فك ريفاظأ

 يأ :ش ( اهرثكأ ماقي الف ) :م لكلا ماقم هملقب مدلا بجي ام لقأ انمقأ دق ةلازإ لاحلاو يأ لاحلل

 . هرابتعا رسعتي ال ام ىلإ يأ :ش ( ىهانتي ال ام ىلإ يدؤت اهنأل « اهلك ماقم ) :م ةدحاولا ديلا رثكا

 ‹ ىرحتي ال ام دوجو يف نيدلا لوصأ يف روكذملا ال رسعلا يهانتلا مدع نم دارملا « يفاكلا » يفو

 رشعلا نأل « عبصألا رشع يف ةقدصلا وأ مد بجي ناكل رثكألا رابتعاب مدلا بوجو ناك ول هنأل

 . عامجإلاب بجي ال رشعلا يفو « رشعلا فصن ىلإ ةبسنلاب رثكأ
 ةسمحخ يف مدلا انبجوأ نإ ىهانتي ال ام يدؤملا نايب نأ هنايب -هللا همحر- يزارتألا لاقو

 عومجم نأل « عبرلا صقب لماكلا قافترالا لوصحل ةدحاولا لجرلا وأ ةدحاولا ديلا عباصأ

 لكلا ماقم رثكألل ةماقإ عباصأ ةثالث يف مدلا انبجوأ اذإ مث « كلذ عبر ةسمخلاو نورشع عباصألا

 ‹ اًضيأ مد امهيف بجي نأ مزليف ةثالثلا رثكأ نيعبصألا نأل « ةثالثلا نود اميف كلذ رابتعا همزلي

 عبصأ لك يف رثكألاب ذئنيح مزليف اًريثك نوكيو « ريثكب سيلف « هلباقي امو نيعبصألا فصن اهنأل
 . مهفاف كلذ نم عامجإلا قرح موزلل زوجي الف « ةياهن الب

 - فسوب يبأو ةفينح يبأ دنع ةقدص هيلعف هيلجرو هيدي نم ةقرفتم ريفاظآ ةسمخ صق نإو ) :م
 -ةقرفتم- هلوق . يرودقلا لئاسم نم هذه :ش ( مد هيلع -هللا همحر- دمحم لاقو . -هللا امهمحر

 اب ارابتعا ) :م « (۳٤ةيالا: فسوي) ( نامس تارقب عبس # : ىلاعت هلوق يف امك دودعملا ةفص رجل اب

 وأ ةدحاو دي نم اهصقك ةقرفتم اهصق راصف عباصألا عبر ةسمخللا نأل :ش ( دحاو فک نم اهصق ول

 قلح اذإ اجب اًسضيأ ارابتعاو يأ :ش ( ةقرفتم عضاوم نم سأرلا عبر قلح اذإ ابو ) :م ةدحاو لجر نم

 . ةقرفتم عضاوم يف ةساجنلا يف امك ضعب ىلإ هضعب مضي هنإف ةفلتخم بناوج نم هسأر عبر
 ملقلابو « ةنيزلاو ةحارلا لينب ةيانجلا لامك نأ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 ( هنیشیو ) :م هب عفتني ام فالتخال :ش ( هب یذأتي ) :م قرفتلا هجو ىلع يأ :ش ( هجولا اذه ىلع

 اه نيشلاو « اتيش هنيشي هناش لاقي « نيعلا وهو « ونشلا نم وهو اهوركم رظنملا يف ديري يأ :ش
 دادزيف « رظنلا يف نسحي ال هنأ « طوسبملا » يفو . ضغبلا صقن نوكي ال لخبلا نإ ثيح نم انه

 -هللا همحر- دمحم ةهج نم لاقيامع باوج هنأك :ش ( قلحلا فالخب كلذ ) :م بلقلا لغش هل
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 ماعط رفظ لك ملقب بجيف ةقدصلا اهيف بجت ةيانحلا ترصاقت اذإو . رم ام ىلع داتعم هنأل

 نع وأ هنع صقني ذئنيحف « امد كلذ غلبي نأ الإ اًقرفتم ةسمخ نم رثكأ ملق ول كلذكو « نيكسم

 دعب ومني ال هنأل « هيلع ءيش الف هذخأف قلعتف مرحملا رفظ رسكنا نإو :لاق . ءاشام ماعطلا

 نإ ريخم وهف رذع نم قلح وأ اطيخم سبل وأ بيطت نإو . مرحلا رجش نم سبايلا هبشأف راسكنالا
 ةثالث ماص ءاش نإو« ماعطلا نم عوصأ ةثالثب نيكاسم ةتس ىلع قدصت ءاش نإو « ةاش حبذ ءاش

 (٦۱۹ةيآلا:ةرقبلا) € كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف :  ىلاعت هلوقل مايأ

 قلحلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هلوقب باجأف « سأرلا بناوج نم قلحلا يف كلذك نوكي نأ يبني

 داتعم هنأل « كلذ نولعفي برعلاو كارتألا نأ يف :ش ( رمام ىلع داتعم ) :م هجولا اذه ىلع

 اهيف بجت ةيانحلا ترصاقت اذإو ) :م . اقرتفاف داتعمب سيل ضعبلا نود ضعبلا صقو « مهدنع

 يف -هللا همحر- كلام لاقو :ش ( نيكسم ماعط رفظ لك ملقب بجيف ) :م اهرادقمب :ش ( ةقدصلا

 هب طيي نأ الإ ‹ دحاولا يف ءيش ال ةيزاوملا يفو « دحاولا يف مساقلا نبا لاقو « ةيدف نيرفظ

 ‹ ةثالثلا يف ةيدفلا بجو -هللا همحر- يعفاشلا لاقو « اتيكسم معطي : بهشأ لاقو «ىذأ

 مكحلااذكو « ينعي :ش ( اقرفتم ةسمخ نم رثكأ ملق ول كلذكو ) :م . رفظ لكل ادم اهنود اميفو

 عباصأ ةسمخ نم رثكأ صق اذإ مد -هللا همحر- دمحم دنعو « امهدنع نيكسم ماعط رفظ لكل

 نم سيلو « فارطألا نم ينعي اًقرفتم اًملق يأ « فوذحم ردصمل ةفص هنأ ىلع هباصتناو اًقرفتم

 بجو يذلا ماعطلا ةميق غلبت يأ :ش ( امد ) :م ماعطلا يأ :ش ( كلذ غلبي نأ الإ ) :م دحاو وضع

 ( ءاش ام ماعطلا نع وأ ) :م مدلا نع يأ :ش ( هنع صقني ذئنيحف ) :م امد ةقرفتملا عباصألا صق لجأل

 غلبي نأ الإ «نيكسم ماعط رفظ لكل هيلعف ةعبرأ وضع لك نم اًرفظ رشع ةتس صق ول ىتح :ش
 اليك مدلا نع ناصقنلا ةيفيك يف اوفلتخاو « عمجملا حرش ١ يفو . ءاش ام هنم صقنيف اًماعط كلذ

 ‹ مدلا نع بجاولا هنم صقني ىتح ءيش هفصن وأ عاص نم صقني ليقامو « بجاولا غلبي

 نوكيف جرخآاذإ امو كلذ غلبي مل نإف « رمتلا وأ ريعشلا نم عوصأ ىلع ارظني نأ حصألاو

 :م . رب نم عاص فصن يفاذكو « اعرش ردقم رادقمب ةقدصلا نوكتو « مدلا نم صقنأ بجاولا

 نم سبايلا هبشأف ءراسكنالا دعب ومني ال هنأل؛ هيلع ءيش الف هذخأف « قلعتف مرحملا رفظ رسكنا نإو :لاق)

 يف رذنملا نبا لاقو . عوطقملا رعشلا كلذكو « هعلق اذإ هيلع بجي ثيح :ش ( مرحلا رجش

 نب ديعسو سابع نباك هنم ارسكنم ناك ام هسفن نع ليزي نأ هل نأ ملعلا لهأ عمجأ «قارشإلا»

 يعفاشلاو يديمحلاو كلامو يروثلا نايفسو يعخنلا ميهاربإو دهاجمو ريبج نب ديعسو بيسملا

 ( رذع نم قلح وأ اطيخم سبل وأ ) :م مرحملا يأ :ش ( بيطت نإو ):م . روث يبأو قاحسإو دمحأو

 نإو « ماعطلا نم عوصأ ةثالثب نيكاسم ةتس ىلع قدصت ءاش نإو« ةاش حبذ ءاش نإ «ريخم وهف ) :م

 ةيألا لوأ :ش (١۱۹ةيآلا:ةرقبلا € كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف :  ىلاعت هلوقل مايأ ةثالث ماص ءاش
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 موصلا مث روذعملا يف تلزذ ةيآلاو « انركذ امب ةي هللا لوسر اهرسف دقو « رييختلل «وأ» ةملكو

 كسنلا امأو . انيب امل اندنع ةقدصلا كلذكو « ناكم لك يف ةدابع هنأل٬ ءاش عضوم يأ يف هئزجي

 ناكم وأ نامز يف الإ ةبرق فرعت مل ةقارإلا نأل « قافتالاب مرحلاب صتخيف

 هسأر نم یذآ هب وأ اًضیرم مکنم ناک نمف « هلحم يدهلا غلبي یتح مکسوءر اوقلحت الو :  یلاعت هلوق

 اذإ هيلعف « ةحارجلا وأ لمقلا وهو (هسأر نم ىذأ هب وأ :  هلوق 4 كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف

 وأ رب نم عاص فصن نيكسم لكل نيكاسم ةتس ىلع ةقدص وأ مايأ ةثالث مايص نم ةيدف قلح

 . ةكسنم عمج ليقو « ردصم كسنلاو « ةاش وهو «كسن

 دقو ) :م ةثالثلا ءايشألا هذه نيب رذعب قلحي يذلا نأ ىلع لديف :ش ( ريبختلل «وأ» ةملكو ) :م

 «( كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف # : ىلاعت هلوق ةيآلا يأ :ش ( لب هللا لوسر اهرسف

 ءانركذ اب ):م لكلا ةدارإو ءزجلا ركذ ليبق نم هنأ ةيآلا ضعب ىلع قلطأ « (٣۱۹ةيآلا:ةرقبلا)

 نب ةيمأ نبا ميجلا نوكسو < ةلمهملا نيعلا مضب ةرجع نب بعك وهو :ش ( روذعملا يف تلزن ةيآلاو

 نوعبسو سمخ هلو ةنيدملاب نيسمخو ثالث ةنس تام ناوضرلا ةعيب دهش دمحم ابأ ىنكي يدع

 وهو ةكم لخدي نأ لبق ةيبيدحلاب وهو هب رم ةي يبنلا نأ هنع هئيدح ةتسلا ةمئألا جرخأو . ةنس

 «؟ هذه كماوه كيذؤيأ :لاقف « ههجو ىلع تفاهتي لمقلاو آران ةردق تحت دقوي مرحم

 مص وأ » عوصأ ةثالث قرفلاو « «نيكاسم ةتس نيب اًقرف معطأو كسأر قلحاف » : لاق « معن» : لاق

 . «ةاش كسن وأ مايأ ةثالث

 هنأ ةرجع نب بعك ينثدح لاق « انثدح لفغم نب هللا ديبع نع اًضيأ ملسمو يراخبلا جرخأو

 قالحلا ىعدف هيلإ لسرأف ةي يبنلا كلذ غلبف هتيحلو هسأر لمقف امرحم ةي هللا لوسر عم جرخ
 معطي وأ ماي ةثالث موصي نأ هرمأف هيلع ردقأ ام لاق « «كسن كدنع له»: لاق مث « هسأر قلحف

 ( هسأر نم ىذأ هب وأ اًتضيرم مكنم ناک نمف # ةصاخ هيف هللا لزنأف « عاص نيكسم لكل نيكاسم ةتس

 ماعطلا ردقي امل الإ مايأ ةتس موصلاب هردقب يب هللا لوسر اهرسف دقو ةماع نيملسملل تناك مث

 . مايأ ةتس موصلا نوكي نأ سايقلا ناك نيكاسم ةتس

 :ش ( هنأل ) :م ةعبرألا ةمئألا نيب قافتالاب اذه :ش ( ءاش عضوم يأ يف هئزجي موصلا مث ) :م

 :ش ( اندنع ةقدصلا كلذكو ) :م نيعم ناكمب ديقتي الف :ش ( ناكم لك يف ةدابع ) :م موصلا نأل يأ

 هنأ وه :ش ( انيب امل ) :مدمحأ لاق هبو « مرحلا يف الإ هئزجي ال ماعطلا لوقي هنإف يعفاشلل اًقالخ

 يأ :ش ( قافتالاب مرحلاب صتخيف ) :م ةاشلا حبذ وهو :ش ( كسنلا امأو ) :م ناكم لك يف ةدابع

 . يعفاشلا نيبو اننيب

 عيمجك :ش ( ناكم وأ ) :م ةيحضألاك :ش ( نامز يف الإ ةبرق فرعت مل ةقارإلا نأل ) :م

fo 



 ةيدغتلا هيف » هأزجأ ماعطلا راتخا ولو . ناکملاب هصاصتخا نيعتف نامزب صتخي ال مدلا اذهو

 ال -هللا همحر- دمحم دنعو« نيميلا ةرافكب ارابتعا -هللا همحر - فسوي ىبأ دنع ةيشعتلاو

 . روكذملا وهو كيلمتلا نع بنت ةقدصلا نأل هئزجي

 - كلام لاقو . مرحلا وهو :ش ( ناكملاب هصاصتخا نيعتف نامزب صتخي ال مدلا اذهو ) :م ايادهلا

 مد لك يرصبلا نسحلا لاقو . انلوقك زاج لحلا يف اهمحل قرفو مرحلا يف اهحبذ اذإ -هللا همحر
 نع هلثمو ءءاش عضوم يآ يف ةثالثلا زوجت ةيرهاظلا دنعو « ةكمب الإ هحبذي نأ هل سيلف بجاو

 . يعفاشلا فالخ هيفو «ةاكزلاك هنييعتل طقس قرس وأ حربذملا كله نإف « -هللا همحر- دهاجم

 ارابتعا فسوي يبأ دنع ةيشعتلاو ةيدغتلا هيف هأزجأ ماعطلا ) :م روذعملا قلاحلا :ش ( راتخا ولو ) :م

 همحر- فسوي وبأ ربتعاو « ةحابإلا ديفي وهو ماعطإلا ظفلب نآرقلا يف ركذ :ش ( نيميلا ةرافكب

 . نيكاسم معطأ لاق ثيح ثيدحلا يف ماعطلا ظفل -هللا

 ةقدصلا يأ :ش ( كيلمتلا نع ئبنت ةقدصلا نأل « هئزجي ال -هللا همحر- دمحم دنعو ) :م

 ‹ ةروكذملا ةيآلا يف :ش ( روكذملا وهو ) :م كيلمتلا نع ىبنت  ةقدص وأ # ىلاعت هلوق يف ةروكذملا

 وأ » لجو زع لاق « ةقدصلا ال ماعطإلا ىلاعت هلوق يف امك ربخلا ىلإ رظنلاب ريمضلا ركذ امنإو

 هلهأ ىلع لجرلا ةقفن» : ةي لاقو ‹ كيلمتلا ىلع ةقدصلا لدت ال ليق « نيكاسم ةرشع ماعطإ

 . ةحابإلا وه اغنإف ء انهاه كيلمت الو « «ةقدص



 لصق

 ‹دجوي ملو عامجلا وه هيلع مرحملا نأل « هيلع ءيش ال ىنمأف ةوهشب هتآرما جرف ىلإ رظن نإو

 اذإ :لوقي ‹ «ريغصلا عماجلا» يفو« مد هيلعف ةوهشب سمل وأ لبق نإو . ىنمأف ركفت ول امك راصف

 لصألا يف هركذ « لزني مل وأ لزنآ اذإ امهنيب قرف الو « ىنمآف ةوهشب سم

 ( لصف ) :م

 الإ نوكي ال بارعإلا نأل ‹ نوني ال لصو اًمهمو « نوني لصف اًمهم لصف اذه يأ :ش
 . بیکرتلاب

 لاق اغإو « لسخغلا ىوس ينعي :ش ( هيلع ءيش ال ىنمأف ةوهشب هنآرما جرف ىلإ رظن نإو ) :م

 ملسملاب نظي الو « مارح ةيبنجألا جرف ىلإ رظنلا نأ الإ كلذك هتأرما ريغ يف مكحلا ناك نإو هترما

 اهيلإ رظنلا نكي الو « ةراكبلا عضوم جرفلاب دارأو . هتأرما لاقو بدألا ىعارف « مارحلا باكترا

 هيلع مرحملا نأل ) :م « يفاكلا » يف اذك ءيشب سيلف جرغلا رهاظ ىلإ رظنلا امآ « ةنيكس ناك اذإ الإ

 امأ . ىنعمو ةروص عامتجالا ليبس ىلع ةوهشلا ءاضق وه عامجلا نأل :ش ( دجوي ملو عامحجلا وه

 :ش ( ىنمأف ركفت ول امک راصف ) :م كلذ دجوي ملو لازنإلا وهف ىنعم امأ « جاليإلا وهف ةروصلا

 دسفي ىنمأف رظنلا لاطأ ول ءاطع نعو « هنم رركت وأ رظنلا لاطأ ول اذكو « ءيش هيلع بجي ال هنإف
 : -هللا همحر- كلام لوق وهو « لباق نم جحلاو يرصبلا نسحلا دنع ةندب هيلعف عفد ولو « هجح

 ةندب هيلعف ررك نإو « -هللا همحر- دمحأ دنع ةاش هيلعف هرصب فرصف رظن ول « ينغملا » يفو

 دسفي جرفلا نود اميف لازنإلا -هللا همحر- يعازوألا لاقو . ةثالثلا ةمئألا دنع ةمات ةجحو

 . هجح لطب لزنأف سم اذإ : نسحلا نب هللا دبع لاقو «جحلا

 ركذي امك لصألا ةياور ىلع لزني مل وأ لزنأ ءاوس :ش ( مد هيلعف ةوهشب سم وأ لبق نإو ) :م

 هنأل « ريغصلا عماجلا» ظفل ركذاغإ :ش ( ىنمأف ةوهشب سم اذإ: لوقي ؛ريغصلا عماحلا» يفو ) :م

 ثيح لصألا يف طرتشا امك « كلذ يرودقلا طرتشي ملو لزنأ يأ ىنمأف لاق ثيح لازنإلا طرش

 هنكلو « مارحإلا دسفي مل لزني مل وأ لزنآ جرفلا نود اميف عامحلاو ةوهش نم ليبقتلاو سملاو لاق

 همحر- دمحم ركذ يأ :ش (لصألا يف هركذ « لزني مل وأ لزنأ اذإ امهنيب قرف الو ) :م مدلا بجوي

 » يف وهو « لصألا يف ةوهش نم ليبقتلاو سملا يف لازنإلا مدعو لازنإلا نيب قرفلا -هللا
 « بذهملا حرش » يفو « لصألا يف امك يخركلاو « يواحطلا حرش » يف ركذو . «طوسبملا
 دسفي الو « ةوهشب جرفلا نود اميف ةرشابملاو ةلبقلاو ةوهشب سمللا مرحي -هللا همحر - يوونلل

 الف ةوهش ريغب ةلبقلاو سمللا امأو « قلحلا ةيدف هنودب بجت الو « لزني مل وأ لزنآ هجح كلذب

 ضقني هاربتعا ثيح هيف يقارعلاو نيمرحلا مامإاوطلغو « فالح الب هيلع ءيش الو « مرحي
 . ةمرحلا يف ءوضولا
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 يف همارحإ دسفي اغنإ هنأ: -هللا همحر- يعفاشلا نعو . جرفلا نود اميف عامحلا يف باوجلا اذكو

 رئاسب دسفي ال اذهلو « عامحل اب قلعتي جحلا داسف نأ انلو . موصلاب هربتعاو لزنآ اذإ كلذ عيمج
 عاتمتسالا ىنعم هيف نأ الإ عامحلاب قلعتي ام هب قلعتي الف دوصقم عامجب سيل اذهو « تاروظحللا

 ءاضق هيف مرحملا نأل ‹ موصلا فالخب مدلا همزليف مارحإلا روظحم كلذو« ةأرملاب قافترالاو

 . جرفلا نود اميف لازنإلا نودب لصحي الو ةوهشلا

 لزنا مارحإلا هب دسفي الو « ةاشلا بجت يأ :ش ( جرفلا نود اميف عامحلا يف باوجلا اذكو ) :م

 لبقلا هب داري جرفلا نإف « ةرسلاو ذخفلا نيب لاخدإلا وه جرفلا نود اميف عامجلاو « لزني مل وأ
 سمللا ىلإ ةراشإ كلذ :ش (كلذ عيمج يف همارحإ دسفي هنأ -هللا همحر- يعفاشلا نعو ) :م ربدلاو

 -هللا همحر- يعفاشلا دنع همارحإ دسفي ينعي « جرفلا نود اميف عامجلاو ةوهشب ليبقتلاو ةوهشب
 نإف :ش ( موصلاب هربتعاو لزنأ اذإ) :م هلوق ىنعم وهو « لازنإلا دجو اذإ ثالثلا روصلا هذه يف

 ينعي « هل لصأ الو : يجورسلا لاقو «ىنعم ةعقاوم هنأل « لزنأ اذإ ءايشألا هذهب دسفي امنإ موصلا

 يذلا نم كلذ نم ءيش يف دسفي ال همارحإ نأل « ةحيحص ريغ يعفاشلا ىلإ ةياورلا هذه ةبسن

 انباحصأل «ينغملا »نتم يفو «بذهملا حرش» نم نآلا هانركذ ام هلقن بيقع كلذ لاق امنإ « مدقت

 ‹ فيعض ذاش وهو ةياور يف ني ملاذإ اذكو « هجح دسف ىنمأف فوقولا لبق ةوهشب هتأرما سمل

 نأ ملعلا لهأ عمجأ رذنملا نبا لاقو ءنالطبلا ال شحافلا ناصقنلا داسفلاب ينعي «عفانملا» يفو

 . عامجلاب الإ دسفي ال جحلا

 رئاسب دسفي ال اذهلو ) :م ظيلغتلا هجو ىلع يأ :ش ( عامحجلاب قلعتم جحلا داسف نأ الو ) :م

 ليبق نم مارحإلا تاعونمم رئاسب جحلا دنسفي ال عامجلاب جحلا داسف قلعتل يأ :ش ( تاروظحلملا
 :م لازنإ الب ليبقتلاو سمللا يأ :ش (اذهو ) :ماهوحنو بيطلا لامعتساو طيخملا سبلو ليبقتلا

 :ش ( عامجلاب قلعتي ام هب قلعتي الف ) :م جاليإلا وه دوصقملا عامحجلا نأل :ش ( دوصقم عامجب سيل)

 ( ةأرملاب قافترالاو عاتمتسالا ىنعم ) :م ليبقتلاو سملا يف يأ :ش ( هيف هنأ الإ ) :م داسفلا نم دوصقملا

 هب ةقحلم عامجلا يعاود نأ مدقت ال :ش ( مدلا همزليف مارحإلا روظحم كلذو ) :م اهب عافتنالا يأ :ش

 . ةاشلا حبذ يأ « مدلا همزليف

 وه هريدقت موصلاب -هللا همحر- يعفاشلا رابتعا نع باوج اذه :ش ( موصلا فالخب ) :م

 نود اميف لازنإلا نودب لصحي الو ‹ ةوهشلا ءاضق ) :م موصلا يف يأ :ش ( هيف مرحملا نأل ) :م هلوق

 لازنإلا نودب ةوهشلا ءاضق هيف لصحي هنأل « نيديلا ال نيذخفلا نيب لامعتسالا يأ :ش ( جرفلا

 ىدحإ يف جحلا دسفي ال هوركملا عضوملا يف ءطولا ٠ يخركلا رصتخم حرش ١ يف يرودقلا لاقو

 الف « لاحب رهملا بوجو قلعتي ال عضوم يف ءطو هنأل « -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نيتياورلا
 ءطو هنأل « ىرحخألا ةياورلا يف جحلا دسفيو « جرفلا نود اميف ءطولاك « جحلا داسف هب قلعتي
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 امك جحلا يف يضميو ةاش هيلعو « هجح دسف ةفرعب فوقولا لبق نيليبسلا دحأ يف عماج نإو

 عقاو نمع لئس ةَ هللا لوسر نأ »يور ام هيف لصألاو . ءاضقلا هيلعو هدسفي مل نم يضمي

 «لباق نم جحا امهيلعو امهتجح يف نايضعيو امد ناقيري : لاق « جحل اب نامرحم امهو هتأرما

 مع ىلاعت هللا یضر- ةباحصلا نم ةعامج نع لقناذكهو

 ءاوس اًضيأ ةأرملا جح دسفو :ش ( هجح دسف ةفرعب فوقولا لبق نيليبسلا دحأ يف عماج نإو ) :م

 اذکو :ش ( هجح دسفي مل نم يضم امك جحلا يف يضيو ةاش هيلعو ) :م ةهركم وأ ةعواطم تناك

 ءيجي ام ىلع ةندب هيلع دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو « روزج وأ ةرقب كرش ءىزجيو « اهيلع

 اركذ وأ رامح ركذ تلخدتسا ول كلذكو « ةفشحلا ةبوبيغ ربتعي « ريخصلا عماحلا ١ يف نآلا

 ةذللاو جرفلا ةرارح دجو نإ هلخدأ مث ةقرخب هركذ فل ولو « عامجإلاب اهجح دسف اًعوطقم

 اقلطم هب دسفي هيلوق حصأ يفو . لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « الف الو ‹« دسفی

 . ال وأ ةذللاو جرفلا ةرارح دجو ءاوس

 امد ناقيري : لاق جحل اب نامرحم امهو هتأرما عقاو نمع لئس يب يبنلا نأ يورام هيف لصألاو ) :م

 ةبوت وبأ انثدح « ليسارملا يف دواد وبأ هاور اذه :ش ( لباق نم جحا امهيلعو امهتجح يف نايضميو

 نأ ةبوت وبأ كش ميعن نب ديز وأ ميعن نب ديزي انأبنأ ريثك يبأ نب ىيحي نع مالس نب ةيواعم انثدح
 امككسن ايضقا » : لاقف هب يبنلا لجرلا لأسف نامرحم امهو هتأرما عماج ماذخ نم الجر

 لاقو < © كش الب ميعن نب ديزي وهو « عطقنم هنإ: لاقو ٠ يقهيبلا هاور ٠« اًیده ایدهاو

 . كش الب ديزي هنإ : يقهيبلا ىلع درلا يف «يقنلا رهوجلا» بحاص

 عمس هنأ ريرج نب ناليغ نع بوي نب ليعامسإ انثدح -هللا همحر- لبنح نب دمحأ یورو

 ايضقف نيجاح البقأ نامع نم ةأرماو لجر نع -هنع هللا ىضر- رمع نبا تلأس لاق يدزألا اًيلع

 « ًالباق اًماع اجحيل لاقف رمع نبا تلأسف « اهيلع عقو ةضافإلا الإ امهيلع قبي مل ىتح كسانملا

 . امد امهنم دحاو لک قیری يأ - امد ناقیری - هلوق لاحلل هيف واولا - نامرحم امهو - هلوق

 مكحلا لقناذكه ينعي :ش ( -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج نع لقن اذكهو ) :م

 نأ هغلب هنأ ًاطوملا يف كلام ىور « ةباحصلا نم ةعامج نع فوقولا لبق عماج نميف هلبق روكذملا

 هلهأ باصأ لجر نع اولأس -مهنع هللا يضر- ةريره ابأو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع

 لباق يق جح امهيلع مث ءامهجح ايضقي ىتح امههوجوب ناذفني اولاقف « جحلاب مرحم وهو

 . امهجح ايضقي ىتح اودعق لباق ماع نم جحلاب الهأ اذإف - هنع هللا يضر- يلع لاقو يدهلاو

 )١( يقهيبلا هاور )٥/  )۱۹۷تاقث هلاجرو .

۳۹ 



 ام قالطإ هيلع ةجحلاو .فوقولا دعب عماج ول امب ارابتعا ةندب بجت :هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 ةاشلاب يفتكيف « ةيانحلا ىنعم ةحلصملا كاردتسال الإ بجي الو هيلع بجو امل ءاضقلا نألو .انيور

 همحر - ةفينح يبأ نعو . نيليبسلا نيب ىوس مث «هيلع ءاضقال هنأل ؛فوقولا دعب ام فالخب «

 سيلو . ناتياور هنع ناكو «ءطولا ىنعم رصاقتل دسقي ال ليقو ءامهنم لبقلا ريغ ىف نأ -هللا

 . امهتيب نم اجرخ اذإ -هللا همحر- كلام اًئالخ ءاندنع هادسفأ ام ءاضق يف هتأرما قرافب نأ هلع

 :مدمحأو كلام لاق هبو :ش ( فوقولا دعب عامجلاب ارابتعا ةندب بجت :يعفاشلا لاقو ) :م

 :ايب هلوق وهو :ش ( انيور ام قالطإ ) :م -هللا همحر- يعفاشلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو)

 . نقيتم هنأل « ةاشلا لوانتف « ءيشب هديقي ملو « اًقلطم مدلا ركذو ٠« اًمد ناقيري»

 . ةندبلا وهو لماكلا ىلإ فرصني قلطملا : تلق نإف

 نعو « هئزجتف لماك ةاشلاو «هب نقيتلا لوصح عم ةيهاملا يف لماكلا ىلإ فرصني : تلق

 ةيناثلاو « ةاش ىلوألا تاياور عبرأ ريبج نب ديعس نعو . ىلاعت هللا رفغتسيو هجح دسفي ءاطع

 . ىلاعت هللا رفختسيف هيلع ءيش ال ةعبارلاو « هجح دسفي ةثلاثلاو « ةرقب

 ال نيب ةضرتعم هلمجلا هذهو « عماجملااذه ىلع يأ :ش ( هيلع بجو امل ءاضقلا نألو ) :م

 ةتئافلا :ش ( ةيانجلا ىنعم نيح ةحلصملا كاردتسال الإ بجي الو ) :م -اًقح- هلوق وهو « هباوجو

 يأ :ش ( فوقولا دعب ام فالخب « ةاشلاب يفتكيف ) :م ءاضقلل فوقولا لبق عامجلا نوكل ءاضقلاب

 ةيانجلا ظلغتف « ةندبلا بجتف :ش ( هيلع ءاضق ال هنأل ) :م تافرعب فوقولا دعب عامحلا فالخب

 نيب -هللا همحر- يرودقلا ىوس يأ :ش ( نيليبسلا نيب ىوس مث ) :مءاضقلا مدعل اهقح مدعو

 . عامجلاب جحلا داسف يف ربدلاو لبقلا نيليبسلا

 نم يأ :ش ( ليقو ) :م نيليبسلا نم يأ :ش ( امهنم لبقلا ريغ يف نأ ةفينح يبأ نعو ) :م

 « هدنع دحلا بجي ال ىتح :ش ( ءطولا ىنعم رصاقتل ) :م جحلا يأ :ش ( دسفيال ) :م ةأرملاو لجرلا

 ( ناتياور ) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ نع يأ :ش ( هنع ناكو ) :م بيرق نع هيف مالكلا رم دقو

 لوق سايق ىلعف ربدلا يف اهعماج ول :«يواحطلا حرش »يف لاق هجح دسفي ال هنأ ىلوألا :ش

 ىور «دسفي هنأ : ةيناثلا ‹«بجي ال «ةنازخلا» يف لاق امك « هترمعو هجح دسفي ال ةفينح يبأ

 ىلع يأ :ش ( هيلع سيلو ) :م جرفلا يف عامحلاك اهلعجو ناضمر يف ةرافكلا بجت هنأ هنع يخركلا

 هادسفأ ام نيجوزلا يأ :ش ( هادسفأ ام ءاضق يف هتأرما قرافي نأ ) :م عماج يذلا لجرلا اذه

 : . عامحلاب

 دسافلا جحلا ءاضق دارأ اذإ ينعي :ش ( امهتيب نم اجرخ اذإ -هللا همحر- كلام اًئالخ ءاندنع ) :م

 حرش » يفو انه اه لاق « امهتيب نم امهج ورخ نيح نم كلام دنع ناقرفي لباق ماع نم عامجل اب
۳6 



 امهنآ مهل « هيف اهعماج يذلا ناكملا ىلإ ايهتنا اذإ :يعفاشللو ءامرحأ اذإ: -هللا همحر- رفزلو

 ىنعم الف مئاق امهنيب حاكنلا وهو عماجلا نأ انلو . ناقرتفيف ةعقاوملا يف ناعقيف كلذ ناركاذتي

 ةديدشلا ةقشملا نم امهقحل ام ناركاذتي امهنأل هدعب الو «عاقولا ةحابإل مارحإلا لبق قارتالل

 .قارتفالل ىنعم الف أزرحتو امدن نادادزيف ةريسي ةذل ببسب

 نأ لمتحيو « رفز بهذم وه امك امرحأ اذإ ناقرتفي -هللا همحر- كلام لوق نأ مهتمتتو « زيجولا

 . هل لصأ ال كلام نع ركذ امو -هللا همحر- يجورسلا لاقو . ناتیاور هنع نوکی

 نأ هريغو « طوسبملا» يف ركذو « اهلك ةيكلاملا بتك ىلع علطي مل هنأل « هيف ام هيف : تلق

 . رفز عضوم اذه يف الام

 (يعفاشللو ) :م امرحأ اذإ « ناقرتفي هدنع نإف ءرفزل اًقالخو يأ :ش ( امرحأ اذإ :رفزلو ) :م

 هدنعف :ش ( هيف اهعماج يذلا ناكملا ىلإ ايهتنا اذإ ) :م -هللا همحر- يعفاشلل اًمالخو يأ :ش

 لوقبو « رفز عم دمحأ لوق رذنملا نبا ركذو دمحأ لاق هبو « هيف اعماج يذلا ناكمل ا ايتأ اذإ ناقرتفي

 . قاحسإ لاق يعفاشلا

 لاقو ءةدواعملا فوخ دنع قارتفالا بحتسي «ىباجيبسألا»و « طوسبملا»و« طيحملا » ىفو

 مد هب بجول اًجاو ناك ولو لاق « ةلبانحلل اًقالخ يعفاشلا لوقك بحتسم قارتفالاو :دنس

 . بجي ميدقلا يفو بحتسي : يوونلا لاقو . ححلا تابجاو رئاسك

 مهلوقو ناقرتفي اولاق مهنأ -مهنع هللا يضر- سابع نباو يلعو رمع نع يور : تلق ناف

 . ةجح

 ءاطعو نسحلا نع يور دقو « فالخلا دجوي ملو رصعلا نم رفناذإ ةجح نوكيامنإ : تلق

 . عامجإللا دقعني الف اربتعم اًفالخ نوكيف ةباحصلا رصع اكردأ دق امهو « انلوق لثم

 ضعب يفو « برقأ هنأل ىلوأ لوألاو كلال ليقو -هللا همحر- يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م

 :م مهلاوقأل عقوأ وه ًاليلد هركذ هنأل « حصألا وهو « يعفاشلاو كلامو رفزل يأ « مهل خسنلا

 :م هايتأ يذلا ناكملا يف عقو يذلا عامجلا يأ :ش ( كلذ ناركاذتي ) :م نيجوزلا نأ يأ :ش ( امهنأ)

 . ًالوأاعقو اميف اعقي ال ىتح :ش ( ناقرتفيف ) :م ةعماجملا يف يأ :ش ( ةعقاوملا يف ناعقيف )

 ‹ حاكنلا مايقل :ش ( مارحإلا لبق قارتفالل ىنعم الف مئاق امهنيب حاكنلا وهو عماجلا نأ انلو ) :م

 عامجلا يآ :ش ( عاقولا ةحابإل ) :م ءاضقلا يف اًكسن نوكي الف « ءادألا يف كسنب سيل قارتفالاو

 ام ناركاذتي امهنأل ) :م مارىحإلا دعب الو يآ :ش ( هدعب الو ) :م مارحإللا لبق هلوقب قتلعتم وهو
 عامحملا وهو :ش ( ةريسي ةذل ببسب ) :م ءاضقلل ةيناثلا ةرفسلا يهو :ش ( ةديدشلا ةقشملا نم امهقحل

 . هب رمألا لبقي الف :ش ( قارتفالل ىنعم الف ازرحتو اًمدن نادادزيف ) :م ةعاس يف يضتقي يذلا

Yo! 



 اذإ اميف -هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ .ةندب هيلعو « هجح دسفي مل ةفرعب فوقولا دعب عماج نمو

 ةاش هيلعف قلحلا دعب عماج نإو . هبجوم ظلغتيف قافترالا عاونأ ىلعأ هنآل وأ -امهنع هللا يضر

 . ةاشلاب ىفتكاف ةيانلا تفخف ههبشأ امو طيخملا سبل نود ءاسنلا تح ىف همارحإ ءاقبل

 اميف -هللا همحر- يعفاشلل اًفالخ « ةندب هيلعو « هجح دسفب مل ةفرعب فوقولا دعب عماج نمو ) :م

 ةرمج يمر يمرلاب دارملاو « هجح دسفي يمرلا لبق عماج اذإ هدنع نإف :ش ( يمرلا لبق عماج اذإ

 هلوقل ) :م -هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو « للحم هدنع هنأل « دسفيال يمرلا دعبو ةبقعلا

 سيلو «انل ليلداذه :ش ( هجح مت دقف ةفرعب فقو نم ) :م : يب يبنلا لوقل يأ :ش ( وای

 رمعم نب نمحرلا دبع ثيدح نم مكاحلاو نابح نباو نتسلا باحصأو دمحأ جرخأو « يعفاشلل

 فيك هللا لوسر اياولاقف دن لهأ نم سان هاتأو تافرعب فقاو وهو ةي هللا لوسر تدهش

 يبأل ةياور يفو . دمحأ ظفل « هجح متدقف عمج ةليل نم رجفلا لبق ءاج نم ةفرع : لاق « جحلا

 : يقهيبلاو ينطقرادلل ةياور يفو . جحلا كردأ دقف رجفلا علطي نأ لبق ةفرع كرد نم: دواد

 ۰ . 'هةفرع جحلا»

 ملاذإ لاقي امع باوج اذه :ش ( - امهنع هللا يضر- سابع نبا لوقل ةندبلا بجت امنإو ) :م

 ال همامت دعب ءيش بجي ال نأ يغبني ناكف « نارفغلارثأ هنوكل فوقولا دعب عامجلاب جحلا دسفي

 هللا يضر- سابع نبا لوقل ةندبلا بوجو نأ باوحلا ريدقتو « ءازج يضتقي الف ةيانحلا لبقي
 نب هللا دبع نع حابر يبأ نب ءاطع نع يكم ا ريبزلا نبا نع «ًأطوملا» يف كلام هاور ام وهو - امهنع

 :م ةندب رحني نأ هرمأف ضيفي نأ لبق ىن وهو عقاو لجر نع لئس هنأ -امهنع هللا يضر- سابع

 بوجول ميجلا حتفب :ش ( هبجوم ظلغتيف قافترالا عاونأ ىلعأ ) :م عامجلا نأل وأ يأ :ش ( هنأل وأ)

 . مكحلا ىضتقمب بج وملا نيب قباطتلا

 نوكيل اهب ىتأف « روهشم ريغاذه سابع نبا رثأ نوكيل وأ ةملكب ركذ اإ ليق لمكألا لاقو

 الو «دحاولا ربخب تبث وهو بوجولا تابثإ بولطملا نأل « رظن هيفو لاق « امهدحأب اكسمتم

 ضرفلا ةحص تبث رهتشا اذإف هقيرط ةحص ىلع فقوتي راهتشالا ىلع ففوتي مل نإ : تلق

 . بجاولا توبث نع ًالضف

 ‹ ههبشأ امو طيخلل | سبل نود ءاسنلا قح يف همارحإ ءاقبل ةاش هيلعف قلحلا دعب عماج نإو ):م

 ‹ خسنلا ةماع يف عقو اذكه قلحلا دعب عماج نإو «عفانملا» يفو :ش ( ةاشلاب يفتكاف « ةيانحجلا تفخف

 تناك نإو « فوقولا دعب مرحم هنألف قلحلا لبق ةياورلا تناك نإف قلحلا لبق خسنلا ضعب يفو



 هيلعو اهيضقيو اهيف يضميف هترمع تدسف طاوشأ ةعبرأ فوطي نأ لبق ةرمعلا يف عماج نمو
 - يعفاشلا لاقو . هترمع دسفت الو ةاش هيلعف رثكأ وأ طاوشآ ةعبرأ فاط امدعب عماج نمو .ةاش
 ةنس اهنأ انلو . جحلاك هدنع ضرف يه ذإ « جحل اب ارابتعا ةندب هيلعو نيهجولا يف دسفت :هللا همحر
 ناک اًیسان عماج نمو .توافتلل راهظإ جحلا يف ةندبلاو« اهيف ةاشلا بجتف هنع ةبتر طحأ تناكف

 جحلل دسفم ريغ يسانلا عامج :هللا همحر- يعفاشلا لاقو .ًادمعتم عماج نمک
 س
 فوقولا دعب قلحلا لبق عماج نإ يدوعسملا يفو « ءاسنلا قح يف مرحم هنألف قلحلا دعب ةياورلا
 . ةندبلا عم ةاش هيلعف هدعب عماج نإو « ةندب هيلعو « هجح دسفي مل فاوطلا لبق

(eاهيف يضميف هترمع تدسف طاوشأ ةعبرأ فوطي نآ لبق ةرمعلا يف عماج نمو  ) ينعي :ش 
 دسفت الو ةاش هيلعف رثكأ وأ طاوشأ ةعبرأ فاط امدعب عماج نمو. ةاش هيلعو اهيضقيو ( :م اهلامكل
 ةاشلا بوجوو «طيحملا» يف هركذ « ةرمعلا مارحإ ءاقبل قلحلا لبق يعسلا دعب اذكو :ش ( هترمع
 فاوطلا لبق أطو ول هنأ ىلع اوعمجأو رذنملا نباو قاحسإو يروثلاو ءاطع لوق ةرمعلا يف ءطولاب
 نبا هراتحخاو < يروشلاو سابع نبا لوق وهو « مد هيلعف قلحلا لبق ًأطو نإف « هترمع تدسف
 . ةندب هيلع يعفاشلاو كلام لاقو « يده هيلعو روث وبأو دمحأ لاقو ءرذنما

(eنيهجولا يف دسفت :يعفاشلا لاقو  ) ةعبرأ لبق عامجلا ناك ءاوس هترمع دسفت يأ :ش 
 :م ةرمعلا يأ :ش ( يه ذإ ) :م جحلا ىلع اًسايق يأ :ش ( جح اب رابتعا ةندب هيلعو ) :م ال وأ طاوشأ
 . جحلا ةيضرفك يأ :ش ( جحلاك ) :م هللا همحر يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع ضرف)

 :م جحلا نع يأ :ش ( هنع ةندبلا طحأ تناكف ةنس ) :م ةرمعلا نأ يأ :ش ( اهنآ انلو ) :م
 ًاراهظإ جحلا يف ) :م ةندبلا بجت يأ :ش ( ةندبلاو ) :م ةرمعلا يف يأ :ش ( اهيف ةاشلا بجبتف)
 لئس ةي يبنلا نأ -هنع هللا يضر -رباج هاور ام ةرمعلا ةينس ىلع ليلدلاو ءامهنيب :ش ( توافتلل
 ۰ ۰ . ” «كل ريخ رمتعت نأو ال :١ لاق ةبجاو يه ةرمعلا نع

 قح يف ال مارحإلاو جحلا داسفإ قح يف يأ :ش ( ادمعتم عماج نمک ناک ایسان عماج نمو ) :م
 نأ الإ نايسنلاب دسفي ال ديدجلا يفو « ينزملا هراتخاو « يدقلا يف يعفاشلاو كلام لاق هبو « مثإلا
 ريغ يسانلا عامج :هللا همحر يعفاشلا لاقو ) :م هلوقب هفالخ فنصملا ركذو « هيلع مد هيفو « ملعي

 وهو جاجحلا هيفو اًعوفرم . . . . رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ةاطرأ نب جاجحلا نع يذمرتلا هاور : فيعض (1)
 ةريغملا نب هللا دبع نع بويأ نب ىيحي انث ريفع نب ديعس نع (۲۸۳)ص جحا يف ينطقرادلا هاورو ٠ فيعض
 رفعج يبأ نب هللا ديبع وه ريبزلا يبأ نع هاور يذلا هللا ديبعو : يناربطلا لاق ًاعوفرم رباج نع ريبزلا يبا نع
 دقو : يبهذلا لاق . ردكنملا نب دمحم نع جاجحلا ثيدح نم هنأ روهشملاو هريغ ريبزلا يبأ نع هوري مل يرصلا
 يبأب هلعأو رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ةمصع يبأ نع يدع نبا هجرخأو « رباج نع هنع ديس هب درغت
 . همصع

or 



 لعفلا عقي ملف ضراوعلا هذهب مدعني رظحلا :لوقي وه . ةهركملاو ةمئانلا عامج يف فالخلا اذكو

 هذهب مدعني ال اذهو « اًصوصخم اًقافترا مارحإلا يف قافترالا ىنعم رابتعاب داسفلا نأ انلو . ةيانج

 ٠ ةالصلا تالاح ةلزنمب ةركذم مارحإلا تالاح نأل ‹ موصلا ىنعم يف سيل جحلاو « ضراوعلا

 . ملعأ هللاو موصلا فالخب

 يف فالخلا اذكو ) :م هيلع مد هيف ملعي نأ الإ ركذ الو دیدجلا هلوق هنأ نیب ملو :ش ( جحلل دسفم

 اًقالخ « اندنع جحلا دسفي تافرعب فوقولا لبق اهعامج نأ ىنعي د :ش ( ةهركملاو ةمئانلا عامج

 باحصأ نم - هللا همحر - ةريره وبأ لاقو . ميرحتلاب ةمئانلا ريغ يف فالخلا اذكو « يعفاشلل

 .. عنتم ءطولا ىلع لجرلا هاركإ نأل «ةهركملا يف داسفلاب فالخ الو : يعفاشلا

 نايسنلاب يأ :ش ( ضراوعلا هذهب مدعني رظحلا ) :م لوقي يعفاشلا يأ :ش ( لوقي وه ) :م

 . دسفي الف :ش ( ةيانج لعفلا عقي ملف ) :م هاركإلاو مونلاو

 قافترالا وه :ش ( اصوصخم اًقافترا مارحإلا يف قافترالا ىنعم رابتعاب داسفلا نأ انلو ) :م

 ‹ لعفلا لصأ مادعنا يف ال مثأم ا مادعنا يف ضراوعلا هذه رثأ نأ ةدارإل :ش ( ضراوعلا هذهب

 ريغصلا هيف يوتسيو ةرهاصملا ةمرح هب تبشتو < ضراوعلا هذه دوجو عم لاستغالا مزلياذهلو

 مئانلا نأ ىرت الأ ؛ محلا يفاني ال مونلاو < ؟طوسبملا» يف اذك « نونجملاو لقاعلاو ريبكلاو

 . ملعي ملو هيلإ ةذللا لصت نأ نكييو ‹ ملتحي

 م تاعیه يآ ی مارال تالا نال )م حسم یش ما لا ےل یش ا یدو

 ‹ دوجسلا ىلإ عوكرلا نمو عوكرلا ىلإ مايقلا نم لاقتنالا ىهو :ش ( ةالصلا تالاح ةلزنم ةركذم)

 ال نطېم رمأ هنأل :ش ( موصلا فالخب ) :م تآيهلا نم كلذ ريغ ىلعو ءدوعقلا ىلإ دوجسلا نمو

 . تاقوألا بلاغ يف هركذي ام اًضيأ مئاصلا دنع سيلو دحأ هيلع علطي



 لصق

 :ةايب هلوقل هب دتعي ال: -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . ةقدص هيلعف اًتدحم مودقلا فاوط فاط نمو
 : ىلاعت هلوق انلو . هطرش نم ةراهطلا نوكتف «« قطنلا هيف حابأ ىلاعت هللا نأ الإ « ةالص فاوطلا »

 يه ليق مث اًضرف نكت ملف ةراهطلا ديق ريغ نم «(۲۹ ةيآلا:جحلا) € قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو *
 «بوجولا هب تبثيف لمعلا بجوي ربخلا نألو « رباجلا اهكرتب بجب هنأل ةبجاو اهنأ حصألاو ٠ ةنس

 ( لصف) :م

 ظفل ركذ امهنيب ةرياغملا لجألف هلبق يتلا لئاسملا نع هلصف لئاسم يف لصف اذه يأ :ش

 . لصف
 لك :ش ( ةقدص هيلعف) :م اًتدحم هنوك لاح يأ :ش ( اًندحم مودقلا فاوط فاط نمو) :م

 بجي ام الإ رمت نم عاص وأ ريعش نم عاص وأ رب نم عاص فصن يهف ةقدص هيف تبجو عضوم
 اب قدصتي هيف نإف « هئاضعأ نم وضع وأ هسأر نم ةليلق تارعش ةلازإب وأ ٠ لمق وأ ةدارج لتقب
 :م هوحنو مدلاب ربجني الو ثدحملا فاوطب دتعي ال يأ :ش ( هب دتعي ال : يعفاشلا لاقو) :م ءاش

 ىلاعت هللا نأ الإ  ةالص فاوطلا ) :م : ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقل)
 - يعفاشلل انه اه هب لدتسا فنصملاو « مارحإلا باب يف مدقت ثيدحلا اذه :ش ( قطنلا هيف حابأ
 قطنلا هيف حابأ هلوق دمحأو كلام لاق هلوقبو « فاوطلا ةحصل طرش ةراهطلا نأ ىلع - هللا همحر
 اهنودب حصي الف « فاوطلا طرش نم يأ :ش ( هطرش نم ةراهطلا نوكتف) :م مالكلا يأ ٠ عامجإلاب
 . ةالصلاك

 ديق ريغ نم « :ش (۲۹ ةيآلا : ححلا ) :م € قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو * : ىلاعت هلوق انلو) :م
 ةبعكلا لوح نارودلا وهو فاوطلاب رمأ ىلاعت هللا نأ لالدتسالا هجو :ش ( اًضرف نكت ملف «ةراهطلا
 الو « ءاضتقا وهف ةقيقح ال ًالامك ةالص هنأ يف هيبشتلا هجو اًضرف نكي ملف « ةراهطلا ريغ نم
 امأو ةالصلا يفامك < « تيبلاو زاوجلا قلعت قح يف ةالص هنوك تبثف « اندنع ىضتقملل مومع

 حيبأ هنأ ىرت الأ ةمرحلا لاكشإ ةلازإل مالكلا هيف حيبأ نكلو لاق « هنأك « أدتبم مالك لدف ءانئتسالا
 « ثيدحلا فعض نيعم نب ىيحي نأ عم « ةالصلا فالخب « ‹ تيبلا نع فارحنالاو يشملا هيف
 . عطقنم هنإ :لاقو

 اهنأ حصألاو) :م عاجش نبا ةنس فاوطلا يف ف ةراهطلا نأب لئاقلا :ش ( ةنس يه : لسيق مئ) :م

 ةبجاو ةراهطلا نكت مل ولف :ش ( رباجلا اهكرتب بجي هنأل) :م يزارلا ركب يبأ لوق وهو :ش ( ةبجاو
 :م ةراهطلا بوجو يأ :ش ( بوجولا هب تبثيف لمعلا بجوي ربخلا نألو) :م اهكرتب رباجلا بجو امل



 ربجيف ةراهطلا كرتب صقن هلخديو عورشلاب اًبجاو ريصي ةنس وهو فاوطلا اذه يف عرش اذإف

 لك يف مكحلا اذكو « ةرايزلا فاوط وهو هللا باجيإب بجاولا نع هتبتر وندل اًراهظإ ةقدصلاب
 ناكف نكرلا يف صقنلا لخدأ هنأل ‹ ةاش هيلعف اًندحم ةرايزلا فاوط فاط ولو . عوطت وه فاوط

 هللا يضر- سابع نبا نع يور اذك ءةندب هيلعف انج ناك نإو « مدلاب ربجنيف لوألا نم شحفآأ
 ثدحلا نم ظلغأ ةبانحلا نألو .-امهنع

 ناك ال لاقي ناب « ردقم لاؤس نع باوج اذه « مودقلا فاوط يأ :ش ( فاوطلا اذه يف عرش اذإف)
 ةقدص بجويو « يواحطلا حرش » يف ركذ ام ىلع اًمد بجوي ال هكرتو ةنس فاوطلا اذه لصأ

 نيبو هکرت نيب ةيوستلل يدؤي هنأل ءيش ثدحلا يف بجي ال نأ يغبني « حاضيإلا يف ركذ ام ىلع

 . اًتدحم هب نايتإلا

 ريصي ) :م ةنس هنأ لاحلاو يأ :ش ( ةنس وهو) :م « فاوطلا اذه يف عرش اذإف » هلوقب باجأف

 ةقدصلاب ربجيف ةراهطلا كرتب صقن هلخديو) :م همزليف مزلملا عورشلاب بجو اذإف :ش ( عورشلاب اًبجاو

 بجاولا نع) :م مودقلا فاوط ةبتر برقل يأ :ش ( هتبتر وندل) :م راهظإللا لجأل يأ :ش ( ؟راهظإ
 . نالاؤس انه اهو :ش ( ةرايزلا فاوط وهو ىلاعت هللا باجيإب

 يف دجوي الف عازنلا ربج يف ةنس اهنوك ريدقت ىلع ةراهطلا كرتب صقنلا لوخد نأ : لوألا

 نم ضافأ نم نأ ىرت الأ « ةرافكلاب ربجني وأ اًصقن بجوي ةنسلا كرت نأ باوحلاو ؟ ليلدلا

 . عفدلا ةنس كرت هنأل : لاقو « مد هيلع بجو مامإلا لبق تافرع

 رهظي ملو وهسلا يتدجسب ربجني صقن اهلخد اذإ اهنإف « ةلفانلا ةالصلاب ضوقنم هنأ : يناثلا

 رباح لا لعج عراشلا نأ باوجلاو ‹ كلذك اًضيأ انه اه نكيلف اهيف ضرفلا ةبتر نع لفنلا ةبتر وند

 نوكي دقو مدلاب نوكي دق اعونتم هلعج جحلا يفو « هريغ ىلإ راصي الف ادحاو اًعون ةالصلا يف

 ىلع هلك اذهو ‹ ضرفلا نع لفنلا ةبتر هنم نيبت ام ىلإ ريصملا نكمأ ام ةقدصلاب نوكي دقو ةيدفلاب

 فاط اذإ هنأ مالسإلا خيشو يواحطلا هركذ ام ىلع امأو ‹ فنصلملا اهراتخا يتلا يرودقلا ةياور

 هب یتا اذإ اذکف « ءيش هيلع بجي مل ًالصأ هكرت ول هنأل « هيلع ءيش الف اًندحم ةيحتلا فاوط

 . تاملكلا هذه نم ءيش ىلإ جاتحي الف اًتدحم

 يف مكحلا يور ‹«مودقلا فاوط يف روكذملا يأ :ش ( عوطت وه فاوط لك يف مكحلا اذكو) :م

 اًتدحم ةرايزلا فاوط فاط ولو) :م مدلا همزلي قارعلا خياشم ضعب نعو « عوطت وه فاوط لك

 :م صقنلا يأ :ش ( ناكف) :م نكر ةرايزلا فاوط نأل :ش ( نكرلا يف صقنلا لخدأ هنأل « ةاش هيلعف

 مدلا نأل :ش ( مدلاب ربجنيف) :م بجاولا يف لخدي يذلا صقنلا نم يأ :ش ( لوألا نم شحفأ)

 - سابع نبا نع يور اذك « ةندب هيلعف اًبنج) :م هنوك لاح :ش ( ناك نإو) :م بجوم ا بسح ىلع
 وهو :ش ( ثدحملا نم ظلغأ ةبانحلا نألو) :م سابع نبا نع بيرغ اذه :ش ( - امهنع هللا يضر
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 رثكأ نأل ء اًئدحم وأ اًببج هرشكأ فاط اذإ اذكو « توافتلل اراهظإ ةندبلاب اهناصقن ربج بجيف
 :خسنلا ضعب يفو « هيلع حبذ الو ةكمب ماد ام فاوطلا ديعي نأ لضفألاو .هلک مح هل ءيشلا

 شحفل اًباجيإ ةبانحجلا يفو « ابابحتسا ثدحلا يف ةداعإلاب رمؤي هنأ حصألاو ٠ هديعي نأ هيلعو
 نإو « هيلع حبذ ال اًندحم هفاط دقو هداعأ اذإ مث « ثدحلا ببسب هروصقو ةبانحلا ببسب ناصقنلا

 . نيتبانجلا نيب :ش ( توافتلل اراهظإ ةندبلاب اهناصقن ربج بجيف) :م ةبانجلا
 هل ءيشلا رثكأ نأل  اًئدحم وأ اًبنج) :م ةرايزلا فاوط رشكأ يأ :ش ( هرثكأ فاط اذإ اذكو) :م

 يف لكلا مكح رثكألل ناك اذإ « مالسإلا خيش طوسبم » يفو . ًاليصحتو اكرت يأ :ش ( هلك مكح
 هنايبب اميفخت وأ ةنايص وأ اًطايتحا نارفغلا نع نمألا عوقو يف لكلا ماقم هماقأ عرشلا نأل « جحلا
 يمرلا دعب عامج لاب دسفي ال اذكو « هجح مت دقف ةفرعب فقو نم » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ
 انيرج ريسيلا هجولا اذه ىلع رمألا اذه ناك الو « اللحم ناك سأرلا رثكأ قلح ولو « عامجإلاب
 نع جحلل ةنايص هارجم يرجي امو للحتلا باب يف لكلا ماقم رثكألا انمقأف لصألا اذه ىلع
 . قلحلاك للحتلا يببس دحأ فاوطلا نأ امك تاوفلا

 هسنج نم وه اجب ريخلا ليصحت هيف نأ كلذ هجو :ش ( ةكمب ماد ام فاوطلا ديعي نأ لضفألاو) :م
 الإو « هب دتعي ةراهط ريب ناك نإو لوألا فاوطلا نأ ىلع ءانب :ش ( هيلع حبذ الو) :م لضفأ ناكو
 ملو هداعأ دقو « ناصقنب هب ادتعم ناك اذإف « ريخأتلاب - هللا همحر - ةفينح يبآ لوق ىلع مدلا مزل
 ( خستلا ضعب يفو) :م اًنيش بجوي ال يهو ثدحلاب فاوطلا ناصقن يهو « ناصقنلا ةهبش الإ قبت
 وه هانركذامو «٠ طوسبملا» خسن يأ : يكاكلا لاقو . يرودقلا خسن ضعب يفو يأ :ش

 اهيف يتلا ةخسنلاو ةداعإلا بوجو ىلع لدي وهو فاوطلا يأ :ش ( هديعب نأ هيلعو) :م حيحصلا

 فارطلا ناك اذإ ام ىلع هذهف « بوجولا ال بابحتسالا ىلع لدي ةكب فاوطلا ديعي نأ لضفألا
 . ةبانجلا يفو[ . . .] ثدحلا يف صقنلا نأل « ةبانجلا عم ناك اذإ ام ىلع لمحت كلتو ثدحلا عم

 ببسب ناصقنلا شحفل اًباجيإ ةبانجلا يفو « اًبابحتسا ثدحلا يف ةداعإلاب رمؤي هنأ حصألاو) :م
 حبذ ال اًئدحم) :م فاط دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( فاط دقو هداعأ اذإ مث « ثدحلا ببسب هروصقو « ةبانجلا
 نأل هللا همحر - « ةيادهلا » بحاص نم وهساذه : - هللا همحر - يزارتألا لاقو :ش ( هيلع
 اذإ حبذلا هيلع نوكي ال فيكف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع مدلا بجوي هتقو نع كسنلا ريخأت

 هقف نم بتك يف ةياورلا نأ ىلع هتقو نع كسنلا ريخأت لصح دق رحنلا مايأ دعب ةرايزلا فاوط داعأ

 دعب ةرايزلا فاوط داعأ اذإ - هللا همحر - «يواحطلا حرش » يف حرص اذهبو « كلذ فالخب هنم

 . ىهتنا « ةبانحجلا ببسب وأ ثدحلا ببسب هتداعإ ناك ءاوس هريخأتل مدلا هيلع بجي رحنلا مايأ

 ىلإ « ةيادهلا» بحاص ةبسنل هجو الف نيبحاصلا بهذم ىلع انه ىشم هنأ لمتحي : تلق

 . باوج ىلإ جاتحي الف هلبق اب لصأو :ش ( رحنلا مايآ دعب هداعأ نإو) :م وهسلا
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 ماي يف انج فاط دقو هداعأ نإو ناصقنلا ةهبش الإ ىقبت ال ةداعإلا دعب نأل؛ رحنلا ماي دعب هداعأ

 - ةفينح يبأ دنع مدلا همزل رحنلا ماي دعب هداعأ نإو « هتقو يف هداعأ هنأل هيلع ءيش الف رحنلا

 ‹ دوعي نأ هيلع ابنج هفاط دقو هلهأ ىلإ عجر ولو «هبهذم نم فرع ام ىلع ريخأتلاب -هللا همحر

 امل هأزجأ ةندب ثعبو دعي مل نإو « ديدج مارحإب دوعيو هل اكاردتسا دوعلاب رمؤيف ريثك صقنلا نأل
 فاطو داع نإ اًتدحم هفاط دقو هلهأ ىلإ عجر ولو «دوعلا وه لضفألا نأ الإ « هل رباج هنأ انيب

 فطي مل ولو ‹ ءارقفلل عفن هيفو ناصقنلا ىنعم فخ هنأل لضفأ وهف ةاشلاب ثعب نإو « زاج

 وهو هنم للحتلا مادعنال مارحإلا كلذب دوعي نأ هيلعف هلهأ ىلإ عجر ىتح ًالصأ ةرايزلا فاوط

 فاوط نود هنأل ةقدص هيلعف اًتدحم ردصلا فاوط فاط نمو . فوطب ىتح اًدبأ ءاسنلا نع مرحم

 ابجاو ناك نإو « ةرايزلا

 هنآل < ريخأتلا ةقيقح ال ريخأتلا ببسب يأ :ش ( ناصقنلا ةهبش الإ ىقبت ال ةداعإلا دعب نأل) :م

 « مدعلا ضعب وأ هجو نم مدع ناصقنلا نأل « ةمهتلا قيرطب اريخأت نوكيف « ثدحلاب نكل هادأ
 . « يفاكلا » يف اذك

 الف رحنلا ماي يف) :م بنج هنوك لاح فاط دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( انج فاط دقو هداعأ نإو) :م

 فرع ام ىلع ريخأتلاب ةفينح يبأ دنع مدلا همزل رحنلا مايأ دعب هداعأ نإو « هتقو يف ةداعأ هنأل « هيلع ءيش

 . هدنع مدلا بجي همايأ نع كسنلا هريخأتب يأ :ش ( هبهذم نم

 : -هللا همحر- يخركلا لاق . يناثلا مآ لوألا هفاوط ربتعملا نأ يف خياشملا فلتخاو

 حجرو ‹ حصأللا وهو يناثلا وه ربتعملا : يزارلا ركب وبأ لاقو . هل ربج يناثلاو « لوألا وه ربتعملا

 ( . هقفلا ىلإ برقأ وهو « يخركلا لوق « حاضيإلا » يف
 نأل ‹ دوعي نأ هيلع) :م ابنج فاط دق هنأ لاح لاو يأ :ش ( انج فاط دقو هلهأ ىلإ عجر ولو) :م

 ( ديدج مارحإب دوعيو) :م ةحلصملا نم هتاف امل اكرادت يأ :ش ( هل اكاردتسا ةداعإلاب رمؤيف « ريثك صقنلا

 دعي مل نإو) :م ديدج مارسحإ ىلإ ةجاح الف هزواجي مل اذإ امأ « تاقيملا زواج اذإ اذه نكل :ش

 الإ) :م اضيأ ءارقفلل عفن هيفو « ناصقنلا ىنعم قح هيف نألو :ش ( هل رباج هنأ انيب امل هأزجأ ةندب ثعبو

 نأ لضفألا نكل ينعي هأزجأ ةندب ثعبو دعي مل نإو هلوق نم ءانثتسا :ش ( دوعلا وه لضفألا نأ

 . ةيدفلا وهو « هسنج ريخب هكاردتسا نم ىلوأ فاوطلا وهو « هسنجب ءيشلا كاردتسا نأل « دوعي

 هنآل «لضفأ وهف ةاشلاب ثعب نإو « زاج فاطو داع نإ اًندحم فاط دقو هلهأ ىلإ عجر ولو) :م

 نأ هيلعف هلهأ ىلإ عجر ىتح ًالصأ ةرايزلا فاوط فطي مل ولو « ءارقفلل عفن هيفو « ناصقنلا ىنعم فخ

 فاوط فاط نمو . فوطب ىتح ادبأ ءاسنلا نع مرحم وهو « هتم للحتلا مادعنال مارحإلا كلذب دوعي

 ‹ اهلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش ( اًبجاو ناك نإو« ةرايزلا فاوط نود هنأل « ةقدص هيلعف اًندحم ردصلا

 . اًبجاو ردصلا فاوط ناك نإو يأ
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 ولو . حصأ لوألا نأ الإ ةاشلا بجت هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو .توافتلا راهظإ نم دب الف

 نم كرت نمو . ةاشلاب يفتكيف ةرايزلا فاوط نود وه مث « ريثك صقن هنأل  ةاش هيلعف ابنج فاط
 ناصقنلا هبشأف ريسي لقألا كرتب ناصقنلا نأل ةاش هيلعف « اهنود امف طاوشأ ةثالث ةرايزلا فاوط

 كرت نمو . انيب امل ةاش ثعبيو دوعي ال نأ هأزجأ هلهأ ىلإ عجر ولف ةاش همزلتف « ثدحلا ببسب

 اهفوطب یتح ادبأ امرحم ىقب طاوشأ ةعبرأ

 وأ ةرايزلا فاوط فاط اذإ ينعي بجاولاو ضرفلا نيب :ش ( توافتلا راهظإ نم دب الو) م

 اًراهظإ اًتدحم هرثكأ وأ ردصلا فاوط فاط اذإ ةقدصلا مزلت نأ يغبنيف ةاشلا بجت اًتدحم هرثكأ

 . زوجي الف بجاولاو ضرفلا نيب ةيوستلا مزلت الإو ‹« تواقتلل

 ءاًئدحم ردصلا فاوط فاط اذإ اميف يأ :ش ( ةاشلا بج هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو) :م

 :م يرودقلا ةياور وهو « حصأ ةقدصلا بوجو يأ :ش ( حصأ لوألا نأ الإ) :م يخركلا ةياور وهو

 ردصلا فاوط يأ :ش ( وه مث ريثك صقن هنأل « ةاش هيلعف اًبنج) :م ردصلا فاوط يأ :ش ( فاط ولو)
 ةرايزلا فاوط يف بجيف ةرايزلا فاوط نم ىدأ اذإ يأ :ش ( ةاشلاب يفتكيف « ةرايزلا فاوط نود) :م

 ضرفلا نيب ةيوستلا مزلي ال هنأل اًبنج ردصلا فاوط يف ةاشلا هئزجيف ةرقب وأ ًاريعب ةندب اًبنج
 . بجاولاو

 (ةاش هيلعف) :م نيطوش وأ اًطوش يأ :ش ( اهنود امف طاوشأ ةثالث ةرايزلا فاوط نم كرت نمو) :م
 بهذمو «عطقألا حرش » يف اذك « هلعفي ىتح للحتي الو كرت ام لعف همزلي : يعفاشلا لاقو :ش

 الو هئزجي مل ةوطحخ وأ ة دحاو ةفوط كرت ول ىتح طوش عبسلا ددع كلامو دمحأ و يعفاشلا
 صوصنم اك ناكف ةرتاوتملا صوصنلاب تباث عبسلا ددعلاب فاوطلا ريدقت نأل « همارحإ نم للحتي
 دودحلا يف امك ردقلا كلذ مكحو « ردقلا كلذ نود ال نوكي ال ردقب ًاعرش ردقي امو نآرقلا يف
 . فاوطلا يف اذكو « لكلا ماقم اهيف رثكألا موقي ال هنإف « تاعكرلا دادعأو

 همزلتف ثدحلا ببسب ناصقنلا هبشأف اريسي لقألا كرتب ناصقنلا نأل) :م هلوقب انليلد ىلإ راشأو
 نع لضفلا اهضعب لبقي ةسناجتم جحلا لاعفأو حجار دوجولا بناجل كلذك ناك اغإ :ش (ةاش
 فالخب « زاج يقابلاب ىتأ مث رخآ لمعب لغتشا مث طاوشألا ضعبب ىت اذإ اذهلو « ضعب
 ًاًءزج دسفأ اذإ هنأل ٠ ضعب نع لضفلا لبقي اهضعب سيلو « ةسناجتمب تسيل اهلاعفأ نإف ءةالصلا
 يف لضفلا لوبقو سناجتلا تبث الو « لكلا ماقم رثكألا ةماقإ زجي ملف « عيمجلادسفياهيف
 . لكلا ماقم رثكألا ميقأ يقابلا ةحصب ىدؤملا ةحص قلعتي مل ثيحب فاوطلا

 ناصقنلا نأل « هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل ةاش ثعبيو دوعي ال نأ هأزجأ هلهأ ىلإ عجر ولف) :م

 . ءارقفلل عفن هيفو « ناصقنلا ىنعم قح هنأل « هلوق ىلإ عجري : ليقو « ريسي لقألا كرتب
 يأ :ش ( اهفوطي ىتح ادبأ اًمرحم يقب) :م ةرايزلا فاوط نم يأ :ش ( طاوشأ ةعبرأ كرت نمو) :م
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 هيلعف هنم طاوشأ ةعبرأ وأ ردصلا فاوط كرت نمو . ًالصأ فطي مل هنأك راصف رثكأ كورتملا نأل

 كرت نمو .هتقو يف بجاولل ةماقإ ةداعإلاب رمؤي ةكمب ماد امو هنم رثكألا وأ بجاولا كرت هنأل « ةاش

 نإف رجحلا فوج يف بجاولا فاوط فاط نمو . ةقدصلا هيلعف ردصلا فاوط نم طاوشأ ةثالث

 نأ رجحلا فوج يف فاوطلاو  هانمدق ام ىلع بجاو ميطحلا ءارو فاوطلا نأل « هداعأ ةكمب ناك

 اصقن لخدأ دقف كلذ لعف اذإف « ميطحلا نيبو امهنيب نيتللا نيتجرفلا لخديو ةبعكلا لوح رودي

 ىلع هداعأ نإو . عورشملا هجولا ىلع فاوطلل اًيدؤم نوكيل هلك هداعأ ةكمب ماد امف « هفاوط يف

 يهتني ىتح رجحلا جراخ هنيمي نع ذخأي نأ وهو .كورتملا وه ام ىفالت هنأل ؛ هأزجأ ةصاخ رجحلا

 . تارم عبس هلعفي اذكه رخآلا بناجلا نم جرخيو « ةجرفلا نم رجحلا لخدي مث « هرخآ ىلإ

 نأل) :م ءاسنلا قح يف يقب ام اغإو « قلحلاب ءاسنلا ىوس ءيش لك هل لح هنأل « ءاسنلا قح يف
 طاوشأ ةعبرأ وأ ردصلا فاوط كرت نمو) :م مدلا هئزجي الف :ش ( ًالصأ فطي مل نأك راصف رثكأ كورتم ا

 :ش ( هنم رثكألا وأ بجاولا كرت هنأل « ةاش هيلعف) :م ردصلا فاوط نم طاوشأ ةعبرأ كرت وأ :ش ( هنم

 يف يآ :ش ( هتقو يف بجاولل ةماقإ ةداعإلاب رمؤي ةكمب ماد امو) :م بجاولا نم رشكألا كرت وأ يأ

 امهنع ريخأتلاب ءيش بجي ال اذهلو « مايأب تقومب سيل هنأل ٠ ردصلا فاوط وهو « نامزلا قلطم

 . تئافلا يفالت هنأل « هيلع حبذ الو قافتالاب

 كرت يف بجي امنإ لصألا نأل :ش ( ةقدصلا هيلعف ردصلا فاوط نم طاوشأ ةثالث كرت نمو) :م

 نم عاص فصن طوش لكل بجي نأ ةقدصلاب دارملاو « يمرلا يف امك ةقدص هلقأ يف بجي مد هلك

 فوج يف) :م بجاولا فاوطلا فاط نمو خسنلا ضعب يفو :ش ( بجاولا فاوط فاط نمو) م رب

 ميطحلا ءارو نم فاوطلا نأل) :م فاوطلا داعأ يأ :ش ( هداعأ ةكمب ناك نإف) :م ميطحلا يأ :ش ( رجحلا

 يعفاشلا دنعو « «تيبلا نم ميطحلا»: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هب دارأ :ش ( هانمدق ام ىلع بجاو

 فوج يف فاوطلاو) :م . هب دتعي ال رجحلا فوج نم فاوطلا - مهنع هللا يضر - دمحأو كلامو

 اصقن لخدأ دقف كلذ لعف اذإف « ميطحلا نيبو امهنيب نيتللا نيتجرفلا لخديو ةبعكلا لوح رودي نأ رجحلا
 ةصاخ رجحلا ىلع. هداعأ نإو ‹ عورشملا هجولا ىلع فاوطلل اًيدؤم نوكيل هلك هداعأ ةكمب ماد امف هفاوط يف

 نأ وهو) :م ميطحلاب فاوطلا وهو :ش ( كورتملا وه ام) :م كرادت يأ ءافلاب :ش ( ىفالت هنأل هأزجأ

 يهتني ىتح رجحلا جراخ هنيمي نع) :م ربخلا ىلإ رظنلاب ةداعإلا ىلإ عجارلا ريمضلا ركذ امنإ :ش ( ذخأي

 دنعو :ش ( تارم عبس هلعفي اذكه ءرخآلا بناجلا نم جرخيو ةجرفلا نم رجحلا لخدي مث « هرخآ ىلإ

 ميطحلا نم سيل طئاحلا نأل ؛ ةصاخ ميطحلا لوح فوطيف طئاحلا روس نأ هريسفت : ةثالثلا ةمئألا

 دنع فاوطلا ئزجي ال : (ينغملا» يفو « ةيعفاشلا نم هريغو « يوونلاو ٠ يرودقلا هركذ اذكه

 ىلع لدي ال هلعف : انلق « هلعفاذكه مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛ طئاحلا جراخ الإ « ةلبانحلا

 . ةينكرلا
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 نم بيرق وهام كرتب هفاوط يف ناصقنلا نكم هنأل ؛ مد هيلعف هدعي ملو « هلهأ ىلإ عجر نإف

 مايأ رخآ يف ردصلا فاوطو ءوضو ريغ ىلع ةرايزلا فاوط فاط نمو. ةقدصلا هئزجت الو «عبرلا

 همحر - ةفينح يبأ دنع نامد هيلعف اًبنج ةرايزلا فاوط فاط ناك نإف « مد هيلعف ًارهاط قيرشتلا

 هنأل ؛ ةرايزلا فاوط ىلإ ردصلا فاوط لقني مل لوألا هجولا يف نأل ؛ دحاو مد هيلع : الاقو . هللا

 يفو . هيلإ لقني الف بحتسم وه اغنإو ‹ بجاو ريغ ثدحلا ببسب ةرايزلا فاوط ةداعإو « بجاو
 فاوطل اك رات ريصيف« ةداعإلا قحتسم هنأل ؛ ةرايزلا فاوط ىلإ ردصلا فاوط لقني : يناثلا هجولا

 ريخأتبو قافتالاب ردصلا فاوط كرتب مدلا بجيف« رحنلا ماي نع ةرايزلا فاوطل ارخؤم ردصلا

 ام ىلع عوجرلا دعب رمؤي الو « ةكمب ماد ام ردصلا فاوط ةداعإب رمي هنأ الإ ٠ فالخلا ىلع رخآلا

 ةكمب ماد امف « لح ءوضو ريغ ىلع ىعسو هترمعل فاط نمو .انيب

 نم بيرق وه ام كرتب هفاوط يف ناصقنلا نكت هنأل ؛ مد هيلعف هدعي ملو « هلهأ ىلإ عجر نإف) م

 لمتحي : يكاكلا لاق :ش (ءوضو ريغ ىلع ةرايزلا فاوط فاط نمو ‹ ةقدصلا هئزجت الو « عبرلا

 .ةبانجلا

 رخآ يف ردصلا فاوطو) :م اًمزج رغصألا ثدحلا هب دارملا نأل لامتحالا اذهل لمعي ال : تلق

 :م ثدحلا ناصقنل ةاش هئزجتو « دحاو مد يأ :ش (مد هيلعف ًارهاط) :م هنوك لاح :ش ( قيرشتلا مايأ

 عم فاوطلا نأل :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع نامد هيلعف اًبنج ةرايزلا فاوط فاط ناك نإف)

 مکح يف ناک الو ءابابحتسا ال ابوجو ةكمب مادام ةداعإلاب رمؤي اذهو «لدعلا مكح يف ةبانجلا

 ىلع لاعفألل تلصح مارحإإلا ءادتبا يف ةيزعلا نأل ؛ هيلإ ردصلا فاوط لقن بجو لدعلا

 فاوط ىلإ ردصلا فاوط لقتناف بيترتلا كلذ فالح ىلع هتين تلطبف تعرش ىتلا بيترتلا

 . ردصال فطي ملو « قيرشتلا مايأ رخآ يف ةرايزلا فاوط فاط هنأك ريصيف « ةرايزلا
 ريغ ىلع ةرايزلا فاوط فاط اذإ ام وهو :ش ( لوألا هجولا يف نأل ؛ دحاو مد هيلع : الاقو) :م

 ثدحلا ببسب ةرايزلا فاوط ةداعإو « بجاو هنأل ةرايزلا فاوط ىلإ ردصلا فاوط لقني مل) :م ءوضو

 ةرايزلا فاوط فاط اذإ ام وهو :ش ( يناثلا هجولا يفو . هيلإ لقني الف بحتسم وه اغنإو « بجاو ريغ
 ًارخؤم ردصلا فاوطل اكرات ريصيف ةداعإلا قحتسم هنأل ؛ ةرايزلا فاوط ىلإ ردصلا فاوط لقنب ) :م اًبنج

 هيبحاصو ةفينح يبأ نيب :ش ( قافتالاب ردصلا فاوط كرتب مدلا بجيف« رحنلا مايأ نع ةرايزلا فاوطل

 هنإف « هيبحاصو ةفينح يبأ نيب :ش (فالخلا ىلع) :م ةرايزلا فاوط وهو :ش ( رخآلا ريخأتبو) :م

 دعب رمؤي الو « ةكمب ماد ام ردصلا فاوط ةداعإب رمؤي هنآ الإ) :مامهدنع دحاو مدو « هدنع نامد بجی

 ىلإ - ةاش هيلعف طاوشأ ةعبرأ وأ ردصلا فاوط كرت : هلوق دنع يأ :ش (انيب ام ىلع عوجرلا

 .ةداعإلاب رمؤي ةكمب ماد امو :-هلوق

 ةكمب ماد امف) :م رصق وأ قلح يأ :ش ( لح ءوضو ريغ ىلع ىعسو هترمعل فاط نمو) :م
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 ىعسلا امأو « ثدحلا ببسب هيف صقنلا نكمتلف فاوطلا ةداعإ امأ « هيلع ءيش الو « امهديعي

 ديعي نأ لبق هلهأ ىلإ عجر نإو .ناصقنلا عافترال هيلع ءيش ال امهداعأ اذإو « فاوطلل عبت هنألف

 سيلو ‹ ريسي ناصقنلا ذإ نكرلا ءادأب للحتلا عوقول دوعااب رمؤي الو هيف ةراهطلا كرتل مد هيلعف
 يعسلا دعي ملو فاوطلا داعأ اذإ اذكو « هب دتعم فاوط رثأ ىلع هب ىنأ هنأل ؛ءيش يعسلا يف هيلع

 تابجاولا نم يعسلا نأل ؛ مات هجحو « مد هيلعف ةورملاو افصلا نيب يعسلا كرت نمو .حيحصلا يف

 مامإلا لبق ضافأ نمو. داسفلا نود مد هک رتب مزلیف اندنع

 ةداعإ امأ) :م ةداعإللا دعب :ش ( هيلع ءيش الو) :م اعيمج يعسلاو فاوطلا ديعي يأ :ش ( امهديعي

 ةورملاو افصلا نيب ىعسلا ةداعإ امأو يأ :ش ( يعسلا امأو .ثدحلا ببسب هيف ناصقنلا نكمتلف فاوطلا

 نإو . ناصقنلا عافترال هيلع ءيش ال امهداعأ اذإو « فاوطلل عبت) :م يعسلا نألف يأ :ش ( هنألف) :م

 :ش ( نكرلا ءادأب للحتلا عوقول دوعلاب رمؤي الو « هيف ةراهطلا كرتل مد هيلعف ديعي نأ لبق هله ىلإ عجر
 همحر - يكاكلا لاق :ش ( ءيش يعسلا يف هيلع سيلو ءريسي ناصقنلا ذإ) :م يعسلاو فاوطلا وهو

 ‹ لاؤس باوج اذهو « ةراهطلا كرتل مد هيلعف : هلوق ىلع فوطعم هيلع سيل : هلوق : - هللا

 هداعأ ولو « فاوطلا داعأ هنأك راص هلصأ ىلإ عوجرلا دنع فاوطلا ماقم مدلا ماق ال : لاقي نأ وهو

 يعسلا دعي ملو فاوطلا داعأ اذإ امك «مدلا بجو يعسلا دعي مل الو « يعسلا ةداعإ هيلع بجي ال

 : لاقف «ةيريهظلا دئاوفلا» يف لاؤسلا نع باجأف ؟ امهريغو ناخ يضاقو يشاترمتلا ةياور ىلع

 عقي الف فاوطلا لبق يعسلا يقبف ىدؤملا عفترا ةداعإلاب نأل ؛يعسلا ةداعإ مدعل مد همزل اغإ

 . يدؤأا عفتري ال ثيح مدلا قارأو فاوطلا دعي مل اذإ ام فالخب « مدلا مزليف دادتعالا

 ءيش ال يأ :ش (يعسلا دعي ملو فاوطلا داعأ اذإ اذكو « هب دتعم فاوط رثأ ىلع هب ىتأ هنأل) :م

 يضاقو « «يشاترمتلا عماج» يف هركذامع هب زرتحاو « ةياورلا نم :ش ( حيحصلا يف) :م هيلع

 سمشو « فنصلا راتخاو « مد هيلع ناك يعسلا دعي ملو « فاوطلا داعأ ول هنأ امهريغو ناخ

 تناك نإو ‹«يعسلل طرشب تسيل ةراهطلا نأل ؛ هيلع ءيش ال نأ يبوبحملاو ٠ يسحخرسلا ةمئألا

 طرشلا انإو «ثيدحلا يف ءاج امل هجو نم ةالصلاب هرابتعاو « تيبلاب هصاصتخال فاوطلل اًطرش
 . هب للحت هنأ ىرت الأ «هب دتعم ثدحملا فاوطو هب دتعم فاوط رثأ ىلع هب يتأي نأ يعسلا يف

 :ش (اندنع تابجاولا نم يعسلا نأل ؛ مات هجحو مد هيلعف ةورملاو افصلا نيب يعسلا كرت نمو) :م

 نكرب سيل كسن لك نأل :ش ( داسفلا نود مد هک رتب مزلیف) :م بجاو اندنعو « نكر يعفاشلا دنعو

 نكر يعسلا نإف دمحأو « كلام لوق نع ازارتحا داسفلا نود : هلوق « يمرلاك هماقم موقي مدلاف

 لاق «سمشلا بورغ لبق يأ :ش ( مامإلا لبق ضافأ نمو) :م . هكرتب داسفلا مزليف امهدنع

 زوجي عفدلاب مامإلا ًاطبأو سمشلا تبرغ اذإ هنأل ؛ سمشلا بورغ لبقب ردق اغنإو : يزارتألا

 زوجي الف ةنسلا كرت دقف مامإلا رخأت اذإو «لخد دق عفدلا تقو نأل « مامإلا لبق عفدلا سانلل

 .مامإلا لبق عفدو «يخركلا رصتخم حرش» يف حرص هبو ءاهكرت سانلل

1Y 



 فوقولا لصأ نكرلا نأل ؛ هيلع ءيش ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو « مد هيلعف تافرع نم

 اوعفداف » : يب هلوقل ؛ ةبجاو سمشلا بورغ ىلإ ةمادتسالا نأ انلو . ءيش ةلاطإلا كرتب همزلي الف

 نم ىلع فوقولا ةمادتسا نأل ؛ ًاليل فقو اذإ ام فالخب « مدلا هكر تب بجيف «سمشلا بورغ دعب

 ًالیل ال راهن فقو

 ‹ فوقولا لصأ نكرلا نأ ؛ هيلع ءيش ال :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو « مد هيلعف تافرع نم) :م

 يلوق دحأ وهروكذملااذهو « ليللا نم ءزج ىلإ ةلاطإلا يأ :ش (ءيش ةلاطإلا كرتب مزلي الف

 مل نإ كلامو دمحأ لاق هبو « انلوقك مدلا بجي : رخآلا هلوق يفو « -هللا همحر - يعفاشلا

 ‹ هنع يكاكلا هركذ اذك « راهنلا كردأ اذإ هل اكردم نوكي ال فوقولا يف راهنلاو ليللا نيب عمجي

 : يجورسلا لاقو «راهنلا ال ليللا نم ءزج يفكي لب « هدنع طرشب سيل راهنلاو ليللا نيب عمجلاو

 فوقو هدنع فوقولا نكر اغنإو «راهنلا نم ءيش يف فوقولا طارتشاب - هللا همحر - كلام لقي مل

 . راهن وأ ليل نم ءزج يف هنم نكرلا ءاهقفلا نم هريغ دنعو « راهنلا نود ليللا نم ةظحل

 يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ ةبجاو سمشلا بورغ ىلإ ةمادتسالا نأ اتلو) :م

 اذه -هللا همحر - يزارتألا ركذو « بيرغ ثيدح اذه :ش ( سمشلا بورغ دعب اوعفداف) :م ةي

 لدتسي نأ يغبني ناكو ‹ تافرع نم ةضافإلا يف عفدلاب رمأو « ايش هلاح نم ركذي ملو « ثيدحلا

 ىتح اًمقاو مالسلاو ةالصلا هيلع لزي ملف « - هللا همحر - ليوطلا رباج ثيدح يف ام اذه يف
 هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نع ةجام نباو « يذمرتلاو « دواد وبأ ىورو « سمشلا تبرغ

 الب هللا لوسر كسن ةاورو «سمشلا تبرغ نيح اهنم ضافأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنآ - هنع

 ءزج ىلإ فوقولا يف ةمادتسالا نأ ملعف «سمشلا بورغ دعب تافرع نم ضافأ هنأ ىلع اوعمجأ

 : هلوق ینعم وهو « مد هکرتب همزلف « ةبجاو ليللا نم

 «قافتالاب ءيش همزلي ال راهنلاب فقي ملو « اليل فقو اذإ : ليق :ش ( مدلا هك رتب بجيف) :م

 ليللابو « لصأ راهنلاب فوقولا نأل ؛ اليل فقي ملو « راهن فقو اذإ ءيش همزلي ال نأ ىلوأف

 ت
 وه بجاولا نأ الإ ءليللاب وأ « راهنلاب فوقولا نب اتكر هب دتعملا فوقولا نأب : بيجأو

 نود نكرلاب ىتأ ليللا نم ءزج نود راهنلاب فقو اذإ مث « ةلاحم ال ليللا نم ءزجب فوقولا

 نم لوألا ءزجلا نأل ؛ءيش هيلع بجي مل راهنلا نود ليللاب فقو اذإو « مد همزلف «بجاولا

 . ءيش همزلي مل بجاولاو نكرلاب ىتأ املف « اًبجاو ربتعا يناثلا ءزجلاو « اتكر ربتعا هفوقو

 يأ :ش (ًاليل ال راهن فقو نم ىلع فوقولا ةمادتسا نأل ؛ اليل فقو اذإ ام فالخب) :م

 هيلع هلوق : ليق « ةبجاو سمشلا بورغ ىلإ ةمادتسالا نأ انلو : هلوقب لصتماذهو «عامجإللاب

 ةمادتسالا نوكت ال نأ يضتقي « «جحلا كردأ دقف راهن وأ ًاليل ةفرعب فقو نم »: مالسلاو ةالصلا
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 ريصي ال كورتملا نأل ؛ ةياورلا رهاظ يف مدلا هنع طقسي ال سمشلا بورغ دعب ةفرع ىلإ داع نإف
 نم هنأل ؛ مد هيلعف ةفلدزملاب فوقولا كرت نمو. بورغلا لبق داع اذإ اميف اوفلتخاو « اكردتسم

 مد هيفكيو ‹ بجاولا كرت ققحتل .مد هيلعف اهلك مايألا يف رامجملا يمر كرت نمو « تابجاولا
 ؛ يمرلا مايأ رخآ نم سمشلا بورغب ققحتي اغإ كرتلاو« قلحلا يف امك دحتم سنجلا نأل ؛ دحاو

 اهيف الإ ةبرق فرعي مل هنأل

 . ليللا نود راهنلا يف اًطرش متلعج فيكف « راهنلا يف الو « ليللا يف ال اًطرش

 بورغ دعب اوعفداف» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب راهنلا قح يف ثيدحلا رهاظ كرتب : بيجأو
 اذهب بجي فيك هنم ينبجعأو < «هحرشا» يف لمكألا هدروأ اذه «هرهاظ ىلع ليللا يقبف « سمشلا

 . نيثدحملا دنع هلصأ ةلالد فرعي ال ثيدحب هرهاظ كرتي فيك حيحصلا ثيدحلا نأ الإ « باوجلا

 ريصي ال كورتملا نأل ؛ ةياورلا رهاظ يف مدلا هنع طقسي ال سمشلا بورغ دعب ةفرع ىلإ داع نإف) :م

 ام نعو « - هللا همحر - ةفينح يبأ نع عاجش نبا ىور امع ةياورلا رهاظب ازارتحا :ش ( اكر دتسم
 بجاولا نإف « هتاف ام كردتسا هنأل ؛ طقسي هنأ «هكسانم» ىف - هللا همحر - دايز نب نسحلا ركذ
 - دمحأو « يعفاشلا لاق هبو « مدلا هنع طقسيف هب ىتأ دقو « سمشلا بورغ دعب ةضافإلا هيلع
 . حيحصلا وهو «يرودقلا حرش» يفو « - هللا امهمحر

 همحر -رفز دنعف :ش ( بورغلا لبق داع اذإ اميف) :م رفزو ةثالثلا ءاملعلا يأ :ش ( اوفلتخاو) م
 فوقولا كرت نمو) :مدمحأو « يعفاشلا لاق هبو « طقسي : ةثالثلادنعو « طقسي ال : -هللا

 -يعفاشلا دنعو ءاندنع:ش ( تابجاولا نم) :م ةفلدزب فوقولا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ مد هيلعف ةفلدزملاب

 . ةلأسملا ترم دقو « هيلع ءي.ث الف ماحزلا فاخ وأ «فعض د وأ « ةلع

 :م قيرشتلا مايأ رخآ اهرخآ ةعبرألا مايألا يهو :ش ( اهلك مايألا يف رامجلا يمر كرت نمو) :م

 نأل) :م اهلك ةاصح نيعبسلا كرت يف ينعي :ش ( دحاو مد هيفكيو ‹ بجاولا كرت ققحتل مد هيلعف)

 ال نامد هيلع بجي - هللا همحر - يعفاشلا لوق يفو هدحاو كورتملا سنج يأ :ش (دحتم سنجلا

 امو « ةعبرأ بجي هنأ حصألاو «دحاو ءيش قيرشتلا مايأ يمرو « هسفنب درفنم رحنلا موي يمر نأ

 هناوأ ريغ يف هعبر قلح نإف « سأرلا قلح يف يأ :ش ( قلحلا يف امك) :م «زيجولا حرش» يف هركذ
 يأ :ش (كرتلاو) :ء«طوسبملا» يف اذك ءادحاو امد الإ بجوي ال هعيمج قلح مث « مدلا بجوي

 وهو :ش ( يمرلا مايآ رخآ نم) :م قيرشتلا مايأ نم :ش ( سمشلا بورغب ققحتي امنإ) :م يمرلا كرت
 ينعي « مايألا هذه يف يأ :ش ( اهيف الإ ةبرق فرعي مل) :م يمرلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م عبارلا مويلا

 الف < مايألا هذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفي ال ةبرق هانفرع امنإو « هيف لوقعم ريغ ةبرقلا ىنعم

 . رحنلا مايأ ريغ يف مدلا ةقارإ يف ةبرق نوكي ال امك اهيمر يف ةبرق نوكي
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 يبآ دنع مدلا بجي هنع اهريخأتب مث «فيلأتلا ىلع اهيمريف«ةنكمن ةداعإلاف ةيقاب مايألا تماد امو

 كرت نمو .مات كسن هنأل ؛ مد هيلعف دحاو موي يمر كرت نإو . امهل اًقالخ ٠ -هللا همحر - ةفينح

 ‹ لقآ كورتملا ناكف دحاو كسن مويلا اذه يف لكلا نأل ؛ ةقدصلا هيلعف ثالثلا رامحلا ىدحإ يمر

 ةرمج يمر كرت نإو. رثكألا كرت دوجول مدلا همزلي ذئنيحف « فصنلا نم رثكأ كورتملا نوكي نأ الإ
 نإو . اهنم رثكألا كرت اذإ اذكو « اًيمر مويلا اذه ةفيظو لك كرت هنأل ؛مد هيلعف رحنلا موي يف ةبقعلا

 ام ضقنيف امد غلبي نأ الإ « عاص فصن ةاصح لكل قدصت اًالث وأ نيتاصح وأ ةاصح اهنم كرت

 هبو « بيترتلا ىلع ينعي :ش ( فيلأتلا ىلع اهيمريف ةنكم ةداعإلاف « ةيقاب مايألا تماد امو) :م

 هتقو نع تاف هنأل ؛ يضي موي لك يمر طقسي : لوق يفو . لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق
 - ةفينح يبأ دنع مدلا بجي) :م اهمايأ نع يأ :ش ( هنع) :م تارمجلا ريخأتب يأ :ش ( اهريخأتب مث) :م

 مد ال امهدنع نإف - هللا امهمحر - دمحمو « فسوي يبأل يأ :ش ( امهل اًالخ « - هللا همحر

 . هيلع

 نيب ثلاثلا مويلا يف ريخم هنإ : ليف :ش ( مات كسن هنأل ؛ مد هيلعف دحاو موي يمر كرت نإو) :م

 لبق رييختلا نأب بيجأو < مدلا هكرتب بجي فيكف « اعوطتم هنوك يأ « يضقعت ةماقإلا نيبو « رفنلا
 عوطتلاك مدلا هك رتب بجيو « ةماقإلا هيلع بجو هعولط دعب امف « عبارلا مويلا نم رجفلا عولط
 . عورشلا دعب هكرتاذإ

 موي نم كرت اذإ ينعي :ش ( ةقدصلا هيلعف « دحاو موي نم ثالثلا رامحلا ىدحإ يمر كرت نمو) :م
 مويلا اذه يف لكلا نأل) :م : هلوق ىنعم وهو «دحاو كسن دحاو موي نم ثالثلا رامجلا نأل ؛دحاو

 نم عاص فصن ةاصح لكل ةقدص بجتف « تايصح عبس وهو :ش ( لقأ كورتملا ناكف «دحاو كسن

 هيلعف» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم ءانلتسا اذه :ش ( فصنلا نم رثكأ كورتملا نوكي نأ الإ) :م رب

 ةرشع ثالث كرتو « تايصح نامث ىمر نإف ‹ ثالثلا رامجلا نم رثكأ كرت اذإ ينعي « «ةقدصلا

 . اهنم :ش (رثكألا كرت دوجول مدلا همزلي ذئنيحف) :م ةاصح

 نم رحنلا موي :ش ( ةفيظو لك كرت هنأل ؛ مد هيلعف رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمج يمر كرت نإو) :م
 فيك : لاقي نأب كلذك لقي مل اذإ هيلع دراولا نع اًرارتحا « اًيمر : هلوقب ديق انإو « يمرلا ثيح

 فئاظو نم اًضيأ فاوطلاو قلحلاو حبذلاو :ش ( مويلا اذه) :م ةفيظو لك ةبقعلا ةرمج يمر نإ تلق

 :ش ( اهنم رثكألا كرت اذإ اذكو) :م « ةروكذمل ا ءايشألا تجرح :ش ( اًيمر) :م : لاق املف « مويلااذه

 (ائالث وأ نيتاصح وأ ةاصح اهنم كرت نإو) :م ةبقعلا ةرمج نم رثكألا كرت اذإ ًضيأ مدلا هيلع بجي يأ

 : هلوق نم ءانئتسا :ش ( امد غلبي نأ الإ ‹ عاص فصن ةاصح لكل قدصت) :م تايصح ثالث يأ :ش

 ام ضقنيف) :م مدلا ةميق ةاصح لكل قدصت ام ةميق غلب اذإ ينعي « عاص فصن ةاصح لكل قدصت

 . رثكألاو لقألا نيب ةيوستلا همزلت ال ىتح ءاش ام مدلا نم ضقني ينعي :ش ( ءاش
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 مد هيلعف رحنلا مايأ تضم ىتح قلحلا رخأ نمو . ةقدصلا هيفكتف ءلقألا وه كورم ا نأل ؛ ءاش

 مد هيلعف قيرشتلا مايأ تضم ىتح ةرايزلا فاوط رخآأ اذإ اذكو « - هللا همحر - ةفينح يب دنع

 ىلع كسن ميدقت يفو « يمرلا ريخأت يف فالخلا اذكو « نيهجولا يف هيلع ءيش ال : الاقو « هدنع

 كردتسم تاف ام نأ امهل . حبذلا لبق قلحلاو « يمرلا لبق نراقلا رحنو « يمرلا لبق قلحلاك كسن

 : لاق هنأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا ثیدح هلو . رخآ ءيش ءاضقلا عم بجي الو ءاضقلاب

 « مد هیلعف كسن ىلع اًكسن مدق نم»

 دنع مد هيلعف رحنلا مايأ تضم ىتح قلحلا رخأ نمو « ةقدصلا هيفكتف « لقألا وه كورتملا نأل) :م
 يف يآ :ش ( نيهجولا يف هيلع ءيش ال :الاقو . ةرايزلا فاوط رخأ اذإ اذكو -  هللا همحر - ةفينح يبأ

 ؟ ال مأ مدلا بجوي له كسنلا ريحأت نأ اذه يف لصألاو « ةرايزلا فاوط ريخأتو « قلحلا ريخأت

 .ال امهدنعو « بجوي ةفينح يبأ دنعف

 يمر رخأ نأب :ش ( يمرلا ريخأت يف) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب يأ :ش ( فالخلا اذكو) :م

 ىلإ ثلاثلا وأ يناثلا مويلا نم رامجلا يمر رخأ اذإاذكو « يناثلا ىلإ لوألا مويلا يف ةبقعلا ةرمج

 :م كسن ىلع كسن دقت يف مهنيب فالخلااذكو يأ :ش ( كسن ىلع كسن ميدقت يفو) :م عبارلا

 نراقلا وأ جحلاب درفملا قلح هنايب :ش ( حبذلا لبق قلحلاو يمرلا لبق نراقلا رحنو « يمرلا لبق قلحلاك)

 لبق درفملا حبذ اذإ ام فالخب « حبذلاو يمرلا لبق عتمتملا وأ نراقلا حبذو « يمرلا لبق عتمتملا وأ

 درفملا نأل ؛ هقح يف ققحتي ال كسنلا نأل ؛ ءيش هيلع بجي ال ثيح حبذلا لبق لح وأ « يمرلا

 . هيلع بجي الو « بحأ نإ حبذي

 اذهو «فاوطلاو « قلحلاو « رحنلاو « يمرلا : ءايشأ ةعبرأ رحنلا موي يف لعفي هنأ ملعاو

 هجو يف - هللا امهمحر - يعفاشلاو «ةفينح وبأ لاقف « هيف ءاملعلا فلتخا ؟ال مأ بجاو بيترتلا

 : - هللا همخر - يعفاشلل رخآ لوق ىلعو « بجاو : - هللاامهمحر -دمحأو كلامو
 «امهدنعاذكو « ادحاو ًالوق هدنع ءيش بجي الو «زاج رحنلا ىلع قلحلا مدق ول امأ «بحتسم

 ىلعدحاو لك مدق ول : دمحأ لاقو . كلام دنعو يعفاشلا دنع مد همزل يمرلا ىلع همدق ولو

 ةفينح يبأ دنعو « ناتياور مدلا بوجو يفف ادماع ناك نإو « هيلع ءيش ال ًالهاج وأ اًيهاس رخآلا

 ‹ فسوي يبأ دنعو « كلامو « رفز لاق هبو « ًالهاج وأ اًيهاس مدلا بجوي ريخأتلاو « ميدقتلا

 لبق نراقلا لوق قح يف بجي اغنإو « ريخأتلاو ٠ ميدقتلا يف ءيش ال :-هللا مهمحر - دمحمو

 حصأ امهلوقو « ريخأتلاو ميدقتلا رابتعاب ال « همارحإ ىلع ةيانج هناوأ يف قلحلا رابتعاب مد حبذلا
 كردتسم تاف ام نأ) :م - هللا امهمحر - دمحمو « فسوي يبل يأ :ش ( امهل) :م . يعفاشلا يلوق

 همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو « رخآ ءيش ءاضقلا عم بجي الو) :م قافتالاب يأ :ش (ءاضقلاب

 اذکه :ش ( مد هیلعف كسن ىلع اًکسن مدق نم : لاق هنآ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا ثیدح) :م - هللا

 هاور ‹ حصألا وهو -هللا همحر - سابع نبا : اهضعب يفو «دوعسم نبا خسنلا يف بلاغلا وه
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 نامزلا ىلع ريخأتلا اذكف « مارحإلاك ناكم اب تقوم وه اميف مدلا بجوي ناكملا نع ريخأتلا نألو

 دهاجم نع رجاهم نب ميهاربإ نع صوحألا وبأ عيطم نب مالس انثدح : «هفنصما يف ةبيش يبأ نبا

 يف خيشلا لاقو « امد كلذل دهيلف هرخأ وأ « هجح يف اكسن مدق نم : لاق « سابع نبا نع

 رباجو « يعخنلا ميهاربإو ‹ ريبج نبا ديعس نع جرخأو ‹فيعض رجاهم نب ميهاربإو « «مامإل»

 عامجإلاب مدلا بج وي) م مارحإ ريغب تاقيملا نع زواجتلاك :ش ( ناكملا نع ريخأتلا نألو) م

 تقوم وه اميف نامزلا نع ريخأتلا اذكف ) :م تاقيب تقوم هنإف :ش ( مارحإلاك ناكملاب تقوم وه اميف
 عم ءيش بجي ال هنإ الاق امك سايقلا ينعي « امهلوق نع باوج ريخأتلا نأل : هلوق :ش (نامزلاب

 اذك « صنلا ةلالدب كرت : سايقلاو « تاقيملا نع مارحإلا ريخأتب ًالالدتسا هانكرت انأ الإ ءاضقلا

 . (طوسبملا» ىف

 ربخ يف اًسايق ناكف «صنلاب تادابعلا نم كردتسي ام رئاس ىلع سايق اًضيأ امهعم :تلق نإف

 . ضراعتلا

 . نيقيب ةدهعلا نع جورخلا هيف نإف « طايتحالاب حجري اًسايق نإ : تلق

 زاك هنأ -هنع هللا يضر - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع « نيحيحصلا» يف تبث :تلق نإف

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «يمرلا لبق ترحن : لاقو « لجر ءاجف « هنولأسي ىنب سانلل فقو

 حضاو ليلد اذهو « جرح الو لعفا» : لاق الإ ؛ رخأ وأ « مدق نمع ةي لئس امف « حرح الو لعفا »

 «ادرفم لئاسملا نوكت نأ زوجيو ءاًضيأ ءاضقلا ىلع لدي ال هنأل ؛ رهاظلا كورتم هنإ :تلق

 مالسإلا ءادتبا يف اذه ناك : «ىفصتسملا» يفو . اًئيش هيلع بجوي ال يمرلا ىلع حبذلا ميدقتو

 ‹« فوط نأ لبق تيعس : تقولا كلذ ىف لئس ةي هنأ هيلع لد كسانملا لاعفأ رقتست مل نيح

 ال جرحلا يفن نألو ؛ هلثب ىتفيال مويلاو « عامجإلاب زوجي ال كلذو « جرح الو لعفا » : لاقف

 . ددع نم لاح وأ « بيطت ول امك « ةرافكلا ءافتنا يضتقي

 عماجملا» يف فسوي يبأ فالخ ةلأسملا هذه يف هل ركذي ملو « مد هيلع بجي مرحلا جراخ رحلللا

 ردصلا لاقو «قافتاب ةلأسملا هذه يف مدلا هيلع بجي : خياشملا ضعب لاق اذه لجألف « «ريغصلا

 يبأ دنع هيلع ءيش ال ينعي فالتخالا ىلع هنأ حصألا : «ريغصلا عماجلا حرش» يف ديهشلا

 يف فالخلا تبثأو ‹ امهل اًقالخ مرحلا جراخ رمتعملا قلح اذإ هدنع هيلع ءيش ال امك «فسوي
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 لاقو «- ىلاعت هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع مد هيلعف رصقو مرحلا نم جرخف رمتعا نم

 لوق : «ريغصلا عماجلا» يف ركذ : هنع هللا يضر - لاق . هيلع ءيش ال : هللا همحر - فسوي وبأ

 ةنسلا نأل ؛ قافتالاب وه ليقو « جاحلا يف هركذي ملو « رمتعملا يف - هللا همحر - فسوي يبأ

 ريغ قلحلا : لوقي وه ‹ فالحلا ىلع هنأ حصألاو « مرحلا نم وهو « ىنمب قلحلاب جحا يف ترج

 قلحلا نأ امهلو .مرحلا ريغ يف اوقلحو ةيبيدحل اب اورصحأ هباحصأو يب يبنلا نأل ؛ مرح اب صتخم
 اكسن راص اذإف .ًاللحم ناک نإو « اهتابجاو نم هنإف ةالصلا رخآ يف مالسلاك راص ًاللحم لعج امل

 قلحلا نأ وهو «لصأ ىلع ينبم فالخلااذهو « اعيمج ةرمعلاو جحلا يف فلتخملاو « «ةموظنملا»
 مرحلا يف رحنلا مايأ دعب قلح اذإ ىتح « ناكملا نود نامزلاب تقوي - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 جراخ قلح اذإو ء«دمحمو فسوي يبأل اًفالخ « رفزو «دمحمو « ةفينح يب دنع مدلا هيلع بجي

 نكلو «فسوي يبأل اًفالخ رفزو « دمحمو « ةفينح يبأ دنع مدلا هيلع بجي رحنلا مايأ يف مرحلا
 . قافتالاب ةروصلا هذه يف للحتي

 :ش ( امهنع هللا يضر - دمحمو « ةفينح يبأ دنع مد هيلعف رصقو مرحلا نم جرخف رمتعا نمو) :م

 ءيش ال : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو) :م هتقو نع هريخأتب مدلا همزلي امك « هناكم نع هريخأتل

 - دمحم يأ - ركذ : - هللا همحر - فنصملا لاق يأ :ش ( «ريغصلا عماجلا» يف ركذ :لاق « هيلع
 ‹ هيلع ءيش ال هنآ رمتعملا يف) :م «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - فسوي يبأ لوق - هللا همحر

 جحلا يف مدلا بوجو لبق يأ :ش ( قافتالاب وه : ليقو) :م مرحلا حراخ قتلح اذإ :ش ( «عماجلا» يفو

 قلحلاب جحلا يف ترج ةنسلا نأل) :م فسوي يبأل هيف فالح الو « مرحلا جراخ قلح اذإ قافتالاب

 . ربحا همزلی هکر تبف :ش ( مرحلا نم وهو « ینمب

 ال :-هللا همحر - فسوي يبآ دنعو « مدلا بجي امهدنع :ش ( فالخلا ىلع هنآ حصألاو) :م

 الك يبنلا نأل ؛ مرحلاب صتخم ريغ قلحلا) :م : لوقي فسوي وبأ يأ :ش ( لوقي وه) :م « بجي
 نع ملسمو «يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( مرحلا ريغ يف اوقلحو ةيبيدحلاب اورصحأ هباحصأو

 نم ةئام رشع عضب يف ةيبيدحلا نمز ايب يبنلا جرخ : لاق مكحلا نب ناورمو « ةمرخم نب روسلملا

 « مرحلا جراخ يهو «ةيبيدحلا يف اوقلحف قلحلاب مهرمأف : هيفو «ثيدحلا . . . ةباحصلا

 . ةكم نم بيرق عضوم مسا ابدح ريغصت ةيبيدحلاو

 :ش ( اللحم لعج امل قلحلا نأ) :م - هللا امهمحر - دمحمو « ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو) :م
 هکرت ول اذهلو «بجاو وه اذه عمو « للحم :ش ( هنإف ةالصلا رخآ يف مالسلاك راص) :م ماللآ رسکب

 نإو) :م ةالصلا تابجاو نم مالسلا نإف يأ :ش ( اهتابجاو نم) :م هنأو وهسلا دوجس بجي اًيهاس

 . هلبق اب لضاو :ش ( اللحم ناک

 ىنعملا لوقعم ريغ هنأل ؛ مرحلاب صتخا ةدابع يأ :ش ( مرحلاب صتخا اًكسن راص اذإو) :م

۳A 



 تقوتي قلحلا نأ لصاحلاف «هيف اوقلح مهلعلف مرحلا نم ةيبيدحلا ضعبو « حبذلاك مرحلاب صتخا
 :دمحم دنعو « امهب تقوتی ال : فسوی يبأ دنعو هللا همحر- ةفينح يبأ دنع « ناكم او نامزلاب

 يف تيقوتلا يف فالخل ا اذهو ناكملا نود نامزلاب تقوتي :رفز دنعو ‹ نامزلا نود ناكملاب تقوتي

 ريغ ةرمعلا يف قلحلاو « ريصقتلاو . قافتالاب تقوتي الف للحتلا قح يف امأو «مدلاب نيمضتلا قح
 :لاق. هب تقوم هنأل ؛ ناكم لا فالخب « هب تقوتي ال ةرمعلا لصأ نأل ؛ عامجإلاب نامزلاب تقوم

 ؛ داع مث رمتعملا جرخ اذإ :هانعم « اًعيمج مهلوق يف هيلع ءيش الف رصقو عجر ىتح رصقي مل نإف
 ثيح :ش (حبذلاك) :م ةياور يف - هللا امهمحر - دمحأو « كلام لاق هبو « مرحلاب صتخيف

 -هللا همحر - فسوي يبأ كسمت نع باوج اذه :ش ( مرحلا نم ةيبيدحلا ضعبو) :م مرحلاب صتخي
 يف يأ :ش (هيف اوقلح مهلعلف) :م رهظألا يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « روكذملا ةيبيدحلاب
 فسوي دنعو ءةفينح يبأ دنع ناكملاو نامزلاب تقوم قلحلا نأ لصاحلاف) :م ةيبيدحلا نم وه يذلا مرحلا

 تقوتي -هللا همحر - رفز دنعو «نامزلا نود ناکملاب تقوتی - هللا همحر - دمحم دنعو «امهب تقوتب ال
 . اًقنآ هيف مالكلا رم دق : ش ( ناکمل ا نود « نامزلاب

 (تقوتي الف للحتلا قح يف امأو « مدلاب نيمضتلا قح يف تيقوتلا يف روكذملا فالخلا اذهو) :م

 :م هكرتب مدلا بجي تيقوتلاب لوقي نم دنع مدلا بوجو يف مالكلا نإو « ناكملاو نامزلاب :ش

 ( عامجإلاب نامزلاب تقوم ريغ ةرمعلا يف قلحلاو ريصقتلاو) :م قافتالاب هب ادتعم هنوکل :ش ( قافتالاب)
 . ةتقوم تناكف ةهوركم رحنلا مايأ يف :تلق نإف . نامزلاب تقوتي ال ثيح ةرمعلا سفنل :ش

 ءاهيف جحلا لاعفأب لوغشم هنأ رابتعاب لب «هب ةتقوم اهنإ ثيح نم تسيل اهيف اهتيهارك :تلق
 . كلذل تهركف « جحلا لاعفأ نم ءيشب لخأ ابر اهيف رمتعا ولف

 الف «يعسلاو فاوطلا ةرمعلا لصأو « نامزلاب يأ :ش ( هب تقوتي ال ةرمعلا لصأ نأل) :م
 نإف ‹ ةرمعلا ناكم فالخب يأ :ش ( هب تقوم هنأل ؛ ناكملا فالخب) :م عامجإلاب نامزلاب تقوتي

 قلح ول ىتح « ريصقتلاو «قلحلا وهو هيلع بترتي ام تقوتي اذكف « مرحلا وهو « هب تقوم اهلصأ
 دنعو . جحلا يفامك «- هللاامهمحر - دمحمو « ةفينح يبأ دنع مد هيلعف ةرمعلل مرحلا جراخ
 . «طوسبملا» يف اذك « هيلع ءيش ال : - هللا همحر - فسوي يبأ

 : لاق خسنلا رثكأ يفو :ش ( اًعيمج مهلوق يف هيلع ءيش ال رصقو « عجر ىتح رصقب مل نإف) :م

 « مرحلا ىلإ داع ىتح رمتعملا قلحي مل نإف : ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق يأ « رصقي مل نإف
 يأ :ش ( هاتعم) :م ناكم يف كورتملا لدب هنأل ؛ اعيمج هيبحاصو ةفينح يبأ لوق يف هيلع ءيش الف
 ( داع مث رمتعملا جرخ اذإ) :م ةلأسملا مكح ىنعم : «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم لاق

 :ش ( هب ىتأ) :م رمتعملا نأل يأ :ش (هنأل) :م «ريغصلا عماحلا» صاوخ نم مرحلا ىلإ دوعلا ركذ :ش
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 ةفينح يبأ دنع- نامد هيلعف حبذي نأ لبق نراقلا قلح نإو . هنامض همزلي الف هناکم يف هب یتآ هنأل

 ‹ قلحلا نع حبذلا ريخأتب مدو ‹ حبذلا دعب هناوأ نأل ؛ هناوأ ريغ يف قلحلاب مد -هللا همحر

 . انيب ام ىلع ءيش ريخأتلا ببسب بجي الو ‹ لوألا وهو « دحاو مد هيلع بجي امهدنعو

 دنع- نامد هيلعف حبذي نأ لبق نراقلا قلح نإو « هنامض همزلي الف هناكم يف) :م قلحلا وأ ريصقتلاب يأ

 (حبذلا ريخأتب مدو ‹ حبذلا دعب هناوأ نأل ؛ هناوأ ريغ يف) :م قلحلا ببسب يأ :ش ( قلحلاب مد -ةفينح يبأ

 - دمحمو « فسوي يبأ دنعو «يأ :ش ( امهدنعو « قلحلا نع) :م حبذلا ريخأت ببسب يأ :ش

 مكحب ًالوأ بجاولا هنأل ؛ نارقلا مد وهو :ش ( لوألا وهو «دحاو مد هيلع بجي) :م - هللا امهمحر

 . هناوأ ريغ يف قلحلاب بجاولا مدلا هب دارأ هنأ مهوي هظفل نكل « نارقلا

 هب راشأو « انلق ام ىلع : خسنلا ضعب يفو :ش ( انيب ام ىلع ءيش ريخأتلا ببسب بجي الو) :م

 لمكألا لاقو «رخآ ءيش ءاضقلا عم بجي الو ءاضقلاب كردتسم تاف اغإ اذه : ليق « لاق ام ىلإ

 -ادمحم نإف < «ريغصلا عماجلا» ةياور لصأ هيلع ام ىلع ةلأسملا ريرقت اذه ىلع : هللا همحر

 قلح هنأل ؛ رخآ مدو « نارقلا مد « نامد هيلعف حبذي نأ لبق لح نراقلا يف هيف لاق - هللا همحر

 همحر - فنصملا هركذام اذه ىلعو « - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع ينعي « حبذي نأ لبق

 نع حبذلا ريخأتب مدو « حبذلا دعب هنأل ؛ هناوأ ريغ يف قلحلا مد : لاق هنأل ؛ هل قباطم ريغ - هللا

 هيلع امهدنعو : لاقو « نارقلا مد ركذي ملو « ةيانج امد امهنأ ىلإ ريشي ىرت امك اذهو « قلحلا

 ملو « هاوس الإ الوأ ركذي مل هنأل ؛ ةياور ريغ نم قلحلاب بجي يذلا ينعي ‹ لوألا وهو دحاو مد
 يف هيلع ءيشاال : الاقو . اذه لبق هلوقل رصاقتم وهف هتقباطم مدع عمو « نارقلا مد اًضيأ ركذي

 دنع نامد هيلعف : لوقي نأ قحلا ناك اذه ىلع حبذلا لبق قلحلاو : لاق نأ ىلإ « اعيمج نيهجولا

 ‹« بتاكلا نم وأ هنم عقو وهس هنأكف « حبذلا ريخأتب مدو « نارقلاب مد - هللا همحر - ةفينح يبأ

 . ىهتنا .ناسنإلا ىلع وهسلا يف بجي الو

 لعج هنأل «ةيادهلا» بحاص طح دقو «يزارتألا لوق نم هجوأ هركذ يذلا اذه : تلق

 . ىهتنا « ةيانجلل رخآلاو « كسنلل امهدحأ نارقلا باب يف لعجو « ةيانجلل اعيمج انه اه نيمدلا

 بجاو نارقلا مد نأ وهو « خياشملا ضعب ةداع انهاه ركذ فنصملا نوكي نأ لمتحي : تلق

 بجاو اذهو « حبذلا دعب الإ زوجي ال قلحلا نأل ؛ مارحإلا ىلع ةيانحلا ببسب رخآ مدو « اًعامجإ

 . قلحلا نع حبذلا ريخأت ببسب - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع رخآ مدو « اًعامجإ اًضيأ

 نراقلا ةيانج نأ الإ « ءامد ةثالث هيلع بجي هنإ - هللا همحر - دمحم هركذ ام ىلع : لق ناف

 . نيمدلاب ةنومضم

 حبذلا ىلع قلحلا درفملا مدق ولو « نامد نراقلا ىلعف « مد هيف درفملا ىلع بجي اغإ : هل ليق

 . نراقلا ىلع فعاضي الف « ءيش هيلع بجي مل
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 لصق

 رحبلا ديص مكل لحأ :  ىلاعت هلوقل ؛ لالح رحبلا ديصو « مرحملا ىلع مرحم ربلا ديص نأ ملعا
 ديصو « ربلا يف هاوثمو « هدلاوت نوكي ام ربلا ديصو . (ةدئاملا )۹١: ةيآلا 4 مكل اعاتم هماعطو

 ءاملا يف هاوثمو هدلاوت نوكي ام رحبلا

 ( لصف ) :م

 ىلع ةيانجلا نايب يف لصفلا اذهو « ريدقتلااذهب الإ برعيالف « لصفاذه : يأ :ش
 . ةدح ىلع لصف يف هركذ تايانجلا عاونأ نم ًصاخ اعون اذه ناك الو هديصلا

 ديص مكل لحأ # : ىلاعت هلوقل ؛ لالح رحبلا ديصو « مرحملا ىلع مرحم ربلا ديص نأ ملعا) م

 اكولغ ناك ءاوس « مرحملا ىلع مارح هلك ربلا ديص :ش ۹١( ةيآلا : ةدئالا) ( مكل اعاتم هماعطو رحبلا

 قساوفلا نم هلتق عرشلا حابأ ام الإ ديصلا مسا مومعل هريغ وأ محللا لوكأم ناك ءاوسو « احابم وأ

 بجي ال هيلع لاص اذإ هسفن نع اًباذ ديصلا لتق اذإ اذكو « اهلتقب ءىش الف ءاهانعم يف امو سمخل ا

 : يعفاشلاو «فسوي يبأ نعو « هتميق هيلع بجت ثيح هلتقف لاص اذإ لمجلا فالخبب « ءيش هيلع
 : هلوق « عامجإلاب هيلع ءيش الف هسفن نع اًباذ حالسب هيلع لمح اًناسنإ لتق اذإو « نمضيال

 «مكل اًت يأ « هل لوعفم هنأ ىلع بصن « مكل اًعاتم : هلوق « كمسلاك هنم معطي ام يأ هماعطو

 . نيمرحم يأ : اًمرح متمدام : هلوق « ادیدف هنودو نیب ةرایسللو ايرط هنوکل

 يوثي یو نم ناکم مسا وهو « هماقم يآ :ش ( ربلا يف هاوثمو هدلاوت نوکي ام ربلا دیصو) :م

 ‹« ربلاديص نم اهلك رويطلا : «مئادبلا» يفو « لصألا هنأل ؛ دلاوتملا ربتعملاو « ماق اذإ اًيوثو اوث

 ربلا يف يوأيو « رحبلا يف دلاوتي امو « ربلا ديص نم رحببلا يف يوأي امو « ربلا يف هدلاوت امو
 . ربلا ديص نم عدفضلاك

 نيبو « حلما رحبلا ناويح نيب قرف الو :ش ( ءاملا يف هاوثمو هدلاوت نوكي ام رحبلا ديصو) :م

 يفالإ شيعي أل ام : اهدحأ : عاونأ ةثالث ىلع ءاملا يف شيعي يذلا ناويحلا مث « نويعلاو راهنألا
 : «هكسانم» ىف - هللا همحر - ىنامركلا لاقو « فالح الب هيف ءازج ال اذهو ‹ كمسلا وهو ءامل ا

 ام ذخأن الو ء اندنع لالحلا ديصلا وه هنأل ؛ ةصاخ كمسلا رحبلا ديص نم مرحملل صخري يذلا
 . « لمكألا ةنازخ» يف اذكو « هاوس

 ‹« ةيرحبلا ةافحلسلاو ناطرسلاك هاوأم رثكأ هنأ الإ ٠ هريغو ءاملا ىف شيعيام : يناثلاو

 « هشاعمو «ربلا يف هتماقإ نوكت ام : ثلاثلاو « ءازجلا اهيف ءاطع نعو « اهيف ءيش ال عدفضلاو
 الام رحبلا ديص : يوونلا هركذ ام ىلع يعفاشلا لاقو « ءازجلا اهيفف رويطلاك ءاملا يف هبسكو

 ضرعت يتلا ةيئاملا رويطلا هريغو لوكأم نم دلوتملاك مارح امهيف شيعي امو « رحبلا يف الإ شيعي

 . ءازجل ا ءاملا ريط لتق يف : - هيلع هللا ةمحر- كلام لاقو « ةمرحم هنم جرختو « ءاملا يف
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 : يهو «قساوفلا سمحخلا هلل هللا لوسر ىنثتساو ‹ ةقلخلا لصأ يف شحوتملا عنتمملا وه ديصلاو

 برقعلاو « ةيحلاو « بارغلاو « ةآدحلاو « بئذلاو « روقعلا بلكلا

 طبلاو ‹« جاجدلا نع اًزارتحا عنتمملاب ديق :ش ( ةقلخلا لصأ يف شحوتملا عنتمملا وه ديصلاو) :م

 هنإف « شحوتملا ريعبلا جرخيو « لورسملا مامحلا لخديل ةقلخلا لصأ يف شحوتملاب ديو «يلهألا
 طبلا امأو ‹ ةرورضلل ةاكزلا قح يف الإ ضراع هنأل ؛ هل تبثي الو « ديصلا مكح يف لحخدي ال

 - كلام لاقو : «حاضيإلا» يف اذك « رويطلا ةلمج نم وهو « رخآ سنج ءاوهلا يف ريطي يذلا

 . عانتمالا نم هجورخل بيطلاو «لورسملا مامحلاك سنأتسملا يف ءازج ال : - هللا همحر

 «ةأدحلاو « بئذلاو ‹ روقعلا بلكلا :يهو ءقساوفلا سمحلا اب هللا لوسر ىنثتساو) :م

 : لاق رمع نبا نع عفان نع« كلام نع ملسمو « يراخبلا ىور :ش ( برقعلاو « ةيحلاو «بارغلاو
 ‹ ةرأفلاو «برقعلا :حانج نهلتق يف مرحملا ىلع سيل باودلا نم سمخ ) : لَم هللا لوسر لاق

 . ةيحلا الو بئذلا نم ةياورلا هذه يف سيلو « ةأدحلاو « روقعلا بلكلاو

 جاجح نع :«هننس» يف ينطقرادلا ةياور يفف « بئذلا امأو « ةسمخلا ركذ ملسمل ةياور يفو

 لتقب ب هللا لوسر رمأ : لوقي رمع نبا تعمس : لاق نمحرلا دبع نب ةربو نع « ةاطرأ نبا

 .هب جتحي ال جاجحلاو «بارغلاو « ةأدحلاو « ةرأفلاو « بئذلا

 نيب هانعم اغإو ‹ روصتيال هنأل ءانفتسالا ةقيقح هيف سيل « هيب هللا لوسر ىنثتساو : هلوق

 ةسمخلا هذه لتق زاج امو « ةروكذملا ةيركلا ةيآلا يف قساوفلا سمخلا لوخد مدع ةا هللا لوسر

 دجوت مل نإو « هانعم دوجول ءانثتسالا ظفل راعتسا « ديصلا لتق ةمرح مكح نع تجرخ ثيدحل اب

 ‹ ةقساف عمج وهو « ةفص اًضيأ بصنلاب قساوفلاو « ىنثتسا ظفلب بوصنم سمخلاو « هتروص

 . نهثبخ ةراعتسالا قيرطب قساوف تيمسو

 قساف يصاعلل ليق هنمو « ةماقتسالا نم جورخلا قسفلاو « ةمرحلا نع نهجورخل : ليقو

 4 قسف مكلذ # : ىلاعت هلوقل اهلكأ رحت ةدارإل قساوف تيمس : ليقو « هب رمأامع هجورخل

 : ليقو ‹ ىذألا ىلإ نهنم ةمالسلا نع نهجورخل : ليقو « مدلاو ةتيملا نم مرح ام ركذ امدعب
 الأ ‹ نهانعم يف وه ام هادع ام يفاني ال ركذلاب سمخلا صيصنت مث « نهب عافتنالا نع نهجورخل

 يبنلا رمأ : لاق - هنع هللا يضر - صاقو يبأ نب ديعس نع ملسم نع نسحلا ىور ام ىلإ ىرت

 . اًقسيوف هامسو « غزولا لتقب ةي

 هاور ‹ غازوألا لتسقب رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ - اهنع هللا يضر - كيرش مأ نعو
 مرحملا لتقي : لاق ةي يبنلا نع - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس وبأ ىورو « ملسمو «يراخبلا

 . يذمرتلا اور «بارغلاو « ةأدحلاو « برقعلاو « ةرأفلاو « روقعلا بلكلاو « يداعلا عبسلا

 . دواد وبأ هاورو نسح ثیدح اذه : لاقو
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 بلكلا : لوألا ءةتس فنصملا هركذ يذلاو « ةسمخ حاحصلا يف روكذملاو ٠ ةتس هيف اذهف ًضيأو

 يبأ نعو «هب صخي ملو « رقعي عبس لك روقعلا بلكلا : لاق ةنييع نبا نأ رمع وبأ ركذ « روقعلا
 رقعام لك وه : - هللا همحر - كلام نعو «دوسألا روقعلا بلكلا : - هللا همحر- ةريره
 ‹ عبضلا لثم و دعي ال عابسلا نم ناك ام امأو ءدهفلاو « رمنلاو «دسألا لثم مهيلع ادعو «سانلا

 .هادف هلتق نإو « مرحملا هلتقي ملف امههبشو « بلعثلاو

 « مرحملل روقعلا بلكلا لتق زاوج ىلع اوقفتا ءاملعلا نأ - هللا همحر - يوونلا معزو

 نع ضايع هاكح «فورعملا بلكلا وه : ليقف هب دارملا يف اوفلتخاو « مرحلاو لحلا يف لالحلاو
 بئذلا ىلع بلكلا رفز لمحو «بئذلا هب اوقحلأو « ينج نب نسحلاو « يعازوألاو « ةفينح يبأ

 نأل «دحاو بئذلاو بلكلا : ليقو «بئذلا روقعلا بلكلا نم دارملا : ؛طوسبملا» يفو « هدحو
 هامس مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ حص نإو دسألا لخدي الو « ديصب سيلو «يلهأ فورعملا بلكلا

 . رذعلا لاطبإ هنمضتل اًبلك

 داز ام يفاني ال ددع ىلع صيصنتلا نأ انركذ ام حيحصلاو رصحلا يمدن نبا لوق اذه :تلق
 ‹« هريغو روقعلا بلكلا - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ازنكلا حرش» يف تركذ دقو « هيلع

 . ءاوس هنم شحوتملاو « سنأتسملاو

 دجوی داکی ال زیزع عمج وهو ‹«بیلکو « بالكو « بلكأ بلكلا عمج : يلاعملا وبأ لاقو

 : بالك عمج يف لاقيو : «مكحملا» يفو «بلاكأ بلكألا عمجو ديبعو دبع وحن ًاليلق الإ
 «رسكم عمج تابلك اهعمجو « ىشنألا ةبلكلاو ءبالكلا ةعامج لماحلاك « بلاكأو « تابالك

 اذهو « ءادتبا مهريغو «سانلا ىلع بوثولا هنأش روقعلا بلكلا : عئادبلا»و « «طيحملا» يفو

 دق روقعلا بلكلا ىف صنلا دورو ناكف «دشأ لب .دهفلاو « رمنلاو «دسألا يف دوجوم ىنعملا

 يذمرتلا ثيدح يف «يداعلا عبسلا : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلع لديو « هانركذ اميف درو
 .هانركذ يذلا

 ريغ بئذلا وه هنأ رهاظلا نكلو « مالكلا نم هيف امانركذ دقو «بئذلا : ةتسلا نم يناثلا
 . دوهعملا بئذلا وهو « بلكلا

 ددح اهعمجو « ةحوتفم ةزمهاهدعب ةدودمم فلأ لادلا دعبو « ءاحلا رسكب ءادحلا : ثلاثلا
 :«علاطملا» يفو « ةأدح :-هللا همحر - يرهوجلا لاقو ٠ «روتسدلا» يف اذك ٠ يادحو بنع لثم
 ايدحلا ءاجو « ةأدح عمج وهو « حتفلاب ينعي ءادحلا ءاج دقو « ءاحلا رسكب الإ اهيف لاقي ال ةأدحلا

 ‹« ىذألاب ئدتبت اهنأل ؛ لالحلل وأ مرحملل ناك ءاوس ةأدحلا لتق زوجيو « ايرشلا نزو ىلع

 ال هنأ بارغلاو ةأدحلا يف - هللا همحر - كلام نع يورو «سانلا يديآ نم محللا فطختو
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 همحر- فسوي يبأ نع يورملا وه فيحلا لكأي يذلا بارغلا هب دارملاو «یذألاب تائدتبم اهنإف

 . هفالخ هبهذم نم روهشملاو «ىذألاب ائدتبي نأ الإ ٠ مرحملا امهلتقي

 يف يذلا عقبألا بارخلا : هريغ لاقو « ءيجي ام ىلع فنصملا هركذ دقو « بارغلا : عبارلا

 ‹ نيلجرلا ضيبألا مصعألاو دوسألا يعردلاو « عروألا بارغلاو ٠ ضايبلا هنطبو « هرهظ

 . كلذ نع عنملا يورو

 ثیدحب اوجتحاو « موق هب لاقو « هلتقی الو « بارتلا يمري : - هللا همحر - دهاجم لاقو

 « برقعلاو « ةيحلا» : لاق ‹ رحلا لتقي امع لئس ةي ىبنلا نأ - هللا همحر - يردخلا ديعس ىبأ

 هللا يضر - رمع وبأ لاقو « “ةجام نبا هاور ثيدحلا . « هلتقي الو بارغلا يمريو « ةقسيوفلاو

 . هرکذ رم يذلا -امهنع هللا يضر -رمع نبا ثيدح ىلع هب جتحي امن اذه سیل -هنع

 . ةيحلا : سماخلا

 لتقي ال مرحملا نأ مكحلاو « ناميلس يبأ نب دامح نع رمع وبأ ركذو « برقعلا : سداسلا

 مل : يضاقلا لاقو «ضرألا ماوه نم امهنأ امهتجحو : لاق ةبعش امهنع هاور برقعلاو ةيحلا

 روهمجو « - هللا همحر - كلام نع فالخ ال : رمع وبأ لاقو برقعلاو ةيحلا لتق ىف فلتخي

 لتق يف ءيش الو « يعافألا كلذكو « مرحلاو «لحلا يف برقعلاو « ةيحلا لتق يف ءاملعلا
 . نيعبرألاو ةعبرألا مأو ءاليترلا

 تائدتبم اهنأل اي4 هللا لوسر اهانشتسا يتلا ةتسلا نإف يأ :ش (ىذألاب تائدتبم اهنإف) :م

 يذلا بارغلا هب دارملاو) :م لتقي يذؤملاو « نهيلإ دحأ ضرعت ريغ نم ءادتبا نيذؤي نأ ينعي «ىذألاب

 عرزلا بارغ بارخلا نود ينعي :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأ نع يورملا وه فيلا لكأي

 اهرهوج تدبأ « مرحلاو لحلا يف ةيحلا لتقب ةي هللا لوسر رمأ : «يجورسلا» يفو . عقعقلاو
 ناوضر اهكرتي مل هوري تناك ولو «اهيديآ نیب ةيحلا سيلبإ تلخدأف « ب مدآ تناخ ثیح ثیبخل ا
 ‹ اهتعطقف ةي حون ةنيفس لابح ىلإ تدمع نأب اهرهوج تدبأ ةرأفلاو « هلخدت نأ ةنجلا نزاخ

 ىلع لبقأو « هرمأ كرتف ضرألا ربخب هيتأيل ايب هللا يبن حون هثعب ثيح هرهوج ىدبأ بارغلاو
 .  تنلعف باودلا رئاس نيب نم اإ ميهاربإ ران ىلع تخفن ةعزولاو . ةفيج

 همحر - يرودقلا لاق يأ « لتقاذإو : لاق خسنلا بلاغ يفو :ش ( مرحملا لتق نإو : لاق) :م

 يف لاق نأب :ش (هلتق نم) :م ديصلا ىلع يأ :ش ( هيلع لد وأ اديص) :م مرحملا لتقاذإ : - هللا

 نمحرلا دبع نع دايز يأ نب ديزي نع [۳۰۸۹] هجام نبا « ]۸٤٩[ يذمرتلا « ]۱۸٤۸[ دواد وب هاور : فیعض (۱)

 . فيعض وهو يمشاهلا دايز يبأ نع ديزي هيفو ًاعوفرم eee يردخلا ديعس يبأ نع معن يبأ نبا

 . هيف عوفرم ثيدح ىلع فقأ مل (۲)
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 (ءازجف ادمعتم مكنم هلتق نمو مرح متنأو ديصلا اولتفت ال ىلاعت هلوقلف لتقلا امأء ءازجلا هيلعف

 وه .هللا همحر - ىعفاشلا فالخ اهيفف ةلالدلا امأو « ءازجلا باجيإ ىلع صن ( ةدئاملا )٩١ ةيآلا

 نم انيور ام انلو . الالح لالحلا ةلالد تهبشأف « لتقب تسيل ةلالدلاو « لتقلاب قلعت ءازجلا : لوقي

 . - هنع هللا ىضر - ةداتق ىبأ ثيدح

 ناك ءاوس « ءازجلا مرحملا لادلا ىلعف يأ :ش ( ءازجلا هيلعف) :م هيلع لولدملا هلتقف ديص اذك «ناكم

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءازجلا ريسفت ءيجيسو ء ًالالح وأ « اًمرحم لولدملا

 امأ يأ :ش ۹١( ةيآلا : ةدئاملا) :م ( مرح متنأو ديصلا اولتقت ال $ : ىلاعت هلوقلف لتقلا امأ) :م

 ٩١ «ةيآلا ( معنلا نم لتق ام لثم ءازجف ادمعتم مكنم هلتق نمو #) :م ءازجلا بوجو وهو لتقلا مكح

 : ىلاعت هلوق امهادحإ نيتيركلا نيتيآلا نيتاهب ديصلا مرحملا لتق ةمرح ىلع لدتسا :ش ( ةدئاملا

 ةلاح يف ديصلا لتق نع ىلاعت هللا ىهن دقو € مرح متنأو ديصلا اولتقت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايل

 « مرحم ينعي مارح عمج مرحلاو « نومرحم متنأو : يأ لاحلل متنأو : هلوق يف واولاو «مارحإلا

 عامجإلا عقوو « ةعانصلا ةهج نم « حيحصب سيلو « مرحم عمج : يقارعلاو « يوونلا لاقو
 -هللا همحر - يوونلا لقناذكو « هدايطصا يرحتو « مرحملا ىلع ربلا ديص لتق ميرحت ىلع

 ادمعتم مكنم هلتق نمو # : لجو زع هلوق ةيناثلا ةيآلاو «ةروكذملا ةيآلا هيلع لديو هيلع عامجإلا

 ‹يشحولا معنلا نم لوتقملا لامي ءازج هيلعف يأ « ۹١( ةيآلا : ةدئاملا) € معنلا نم لتق ام لثم ءازجف

 لثملا ىلع لمح كلذ رذعت اذإف ‹ ىنعمو ةروص لثملا وه قلطملا لثملا نأل ؛ ةميق ناويحلا لثمو

 . ةميقلا وهو « يونعملا

 يأ :ش ( ةلالدلا امأو) :م لتاقلا ىلع - لجو زع - صن يأ :ش ( ءازجلا باجيإ ىلع صن) :م

 -كلامو :ش ( - هللا همحر - يعفاشلا فالخ اهيفف) :م ديصلا لتق ىلع هريغ مرحلا ةلالد مكح امأو

 وأ نيلالح لولدملاو لادلا نوكي نأ امإ « ماسقأ ةعبرأ اهيف ةيلقعلا ةمسقلاو : - هنع هللا يضر

 «هيف نحن امم سيل : لوألا . كلذ نم سكعلاب وأ « اًمرحم لولدملاو « ًالالح لادلا وأ « نيمرحم

 : عبارلا يفو «لادلا نود ءازجلا لولدملا ىلع : ثلاثلاو « اندنع ءازج امهنم دحاو لك ىلع يناثلاو

 . ًالصأ لادلا ىلع ءيش ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . هسكع

 ةلالد تهبشأف «لتقب تسيل ةلالدلاو « لتقىلاب قلعت ءازجلا ) :م يعفاشلا يأ :ش ( لوقي وه) :م

 ةلالدلل لاصيإ ال هنأل ؛ ءيش لادلا ىلع بجي ال ثيح <« مرحلا ديص ىلع :ش (الالح لالحلا

 هنأل ؛ اهنامض هيلع بجي هدي تحت يتلا ةعيدولا ىلع اًقراس لد اذإ عدوملا فالخب اذهو « لحل اب

 .اهيلع هدي تابثإب اهظفح مزتلا

 لوأ يف مدقت اذه ةداتق يبأ ثيدح :ش ( هنع هللا يضر - ةداتق يبأ ثيدح نم انيور ام انلو) :م

 : ةدئاملا) € مرح متنأو ديصلا اولتقت ال # : ىلاعت هلوقل ؛ اديص لتقي الو : هلوق دنع مارحإإلا باب
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 تاروظحم نم ةلالدلا نألو ؛ءازجملا لادلا ىلع نأ ىلع سانلا عمجأ : هللا همحر - ءاطع لاقو

 نألو ؛ فالتإلاك راصف « هيراوتو هشحوتب نمآ وه ذإ ‹ ديصلا ىلع نمألا تيوفت هنألو ؛ مارحإلا

 هنأل ؛ لالحلا فالخب « عدوملاك همزتلا ام كرتب نمضيف «ضرعتلا نع عانتمالا مزتلا همارحإب مرحلا

 «- هللا امهمحر - رفزو ‹ فسوي يبأ نع يور ام ىلع ءازجملا هيف نأ ىلع هتهج نم مازتلا ال

 ول ىتح « ةلالدلا يف هقدصي نأو « ديصلا ناكمب اًتاع لولدملا نوكي ال نأ ءازجلل ةبجوملا ةلالدلاو

 . بذكملا ىلع نامض ال هريغ قدصو هبذك

 :م كانه هيف مالكلا رمو « ةداتق يبأ نع ثيدحلا . . . هيلع لدي الو هيلإ ريشي الو « ٩٠١( ةيآلا

 يبأ نب ءاطع وه : - هللا همحر - يكاكلا لاق :ش ( ءازجلا لادلا نأ ىلع سالا عمجأ : ءاطع لاقو)

 نبا هنأكو ‹ بيرغاذه : ثيداحألا جرخم لاقو . - امهنع هللا يضر - سابع نبا ذيملت حابر

 - سابع نباو يلع نع «ينغملا» يف ةمادق نبا هركذو «هريغو « «طوسبملا» يف هب حرص حابر يبأ

 وري ملو « ةباحصلا نم ةدع نع يورم وه : - هللا همحر - يواحطلا لاقو - امهنع هللا يضر

 .اعامجإ ناكف «هفالخ مهنع

 ذإ ةملك :ش (وه ذإ ديصلا نع نمألا تيوفت هنألو ؛ مارحإلا تاروظحم نم ةلالدلا نألو) :م

 ببسب يأ :ش (هشحوتب) :م هيلإ ضرعتلا نم :ش ( نمآ) :م ديصلا ىلإ مجري ريمضلاو ليلعتلل
 ناكم : لاقي هنمو ‹ ةولخلا ةشحولاو : ريثألا نبا لاقو «نمألا فالح ةشحولا لصأو هشحوت

 :م كلذ لوزي ةلالدلابو «سانلا نيعأ نع يأ :ش ( هيراوتو) :م هيف نكاس ال اًيلاخ ناك اذإ شحو
 ضرعتلا نع عانتمالا مزتلا همارحإب مرحملا نألو) :م هفالتإك هنمأ ةلازإ راص يأ :ش (فالتإلاك راصف)

 لد اذإ :ش ( عدوملاك) :م هيلإ ضرعتلا مدعب همزتلا ام كرت ببسب يأ :ش ( همزتلا ام كرتب نمضيف

 . ءيش همزلي الف :ش ( هتهج نم مازتلا ال هنأل ؛ لالحلا فالخب) :م ةعيدولا ىلع اًقراس

 ديصل ضرعتلا كرتب اًضيأ مزتلم هنأل ؛ لد اذإ اًضيأ لالحلا ىلع ءازجلا يغبني ناك :تلق نإف

 . مالسإلاب مرحلا

 «ربتعملا وه صاخ دقعب نامألا مزتلا لب ؛ نامضلا باجيإ يف فاكب سيل مالسإلا :تلق

 مالسإلا ناك نإو ‹ نامض يبنجألا ىلع بجي ال اًناسنإ ةعيدولا ةقرسب ىبنجألا لد اذإ اذهلو

 ۰ ٠ . ادوجوم

 نع يور ام ىلع) :م ءازجلا مرحلا ديص ىلع لالحلا لد اذإ اميف يأ :ش ( ءازجلا هيف نأ ىلع) :م

 لولدملا نوكي ال نآ ءازجلل ةبجوملا ةلالدلاو) :م «يخركلا رصتخم» يف هركذ :ش ( رفزو « فسوي يبأ

 ىنعم يف نوكيل لادلا لولدملا قدصي نأو يأ :ش ( ةلالدلا يف هقدصبي نأو ديصلا ناكمب اًلاع

 لادلا ريغ يأ :ش ( هريغ قدصو) :م لادلا لولدملا بذك ول ىتح يأ :ش ( هبذك ول ىتح) :م فالتإلا

 ناك نإ ريغلا كلذ ىلع نامضلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «لاذلا حتفب :ش ( بذكملا ىلع نامض ال) :م
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 هنأل ؛ يسانلاو دماعلا كلذ يف ءاوسو « انلق ال ءيش هيلع نكي مل مرحلا يف ًالالح لادلا ناك ولو

 ءاوس دئاعلاو ىدتبملاو .لاومألا تامارغ هبشأف « فالتإلا هبوجو دمتعي نامض

 ال ةلالدلا درجم نأل ؛ ةلالدلا هذهب لتقلا لصتي نأ اهركذي ملرخأ طورش انه اهو « اًمرحم

 اذإ ةيانج [. . .]اغنإ هلعف نأل ؛لولدملا هذخأ دنع اًمرحم لادلا ىقبي نأ : يناثلاو « ايش بجوي

 . لعفلا تقو ىلإ امرحم يقب

 دعب هذخأ مث تبلقنا ىتح هلتقي ملو هقدص ولف بلقني نأ لبق لولدملا هذخأي نأ : ثلاثلاو

 . لوألا حرج ةلزنب كلذ نأل ؛ ءيش لادلا ىلع نكي مل هلتقف « كلذ

 مازتلا ال هنأل : هلوق ىلإ راشأ :ش ( انلق ال ءيش هيلع نكي مل مرحلا يف الالح لادلا ناك ولو) :م

 نيلتاق اناك ءاوس :ش ( يسانلاو دماعلا) :م نامضلا يف ءاوس يأ :ش ( كلذ يف ءاوسو) :م هتهج نم

 - هنع هللا يضر - يعفاشلا باحصأ ضعب نع يور ام الإ ةعبرألا ةمئألل فالخ الو « نيلاد وأ

 هللا يضر - سابع نبا لاقو « ىطخملا يف كلذكو « نيلوق يسانلا ىلع نامضلا بوجو يف نأ
 هلوق رهاظل مساقلاو « ملاسو « يناهبصألا دواد ذخأ هبو « ىطخلا ىلع ءيشال : - امهنع

 دمحأو « ريبج نب ديعس نع يورو « ٩٠١( ةيآلا :ةدئاملا)  ادمعتم مكنم هلتق نمو # : ىلاعت

 . ناتیاور ًاطخلا يفو « كلذك

 نإف :ش ( لاومألا تامارغ هبشأف «فالتإلا هبوجو دمتعي نامض) :م ءازجلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م

 لتق مرح ىلاعت هنأل ؛ ملسملا لتقب ةرافكلاك «يسانلاو « دماعلا يوتسي لاومألا تامارغ يف

 دمعلاب ةيآلا يف هدييقتو « ۹١( ةيآلا : ةدئاملا) € مرح متنأو ديصلا اولتقت ال # : هلوقب ادمعت ديصلا

 دمعلا لتق سيلو 4 هرمأ لابو قوذيل # : هلوقب ةيآلا رخآ ىف روكذملا ديعولل لب ءازحلا ذخأل سيل

 ةالصلا هيلع هلوق وهو « رخآ ليلدب نايسنلا مكح تبثي نأ زاجف « هادع امع مكحلا يفن ىلع لدي

 : هللا همحر - يرهزلا نعو «نايسنو دمع نيب لصف ريغ نم « ةاش هيفو « ديص عبضلا » : مالسلاو

 يضر - فوع نب نمحرلا دبعو « رمع بهذم وهو « ًاطخلاب ةنسلا تدروو «دمعلاب باتكلا لزن

 . هنع هللا يضر - صاقو يبأ نب دعسو « - مهنع هللا

 هب دارملا نوكي نأ الإ ءاًيناث يناج لا وه :ش (دئاعلاو) :م ةرم لوأ يناج لا وه :ش ( ئدتبملاو) :م

 هللا يضر - سابع نبا لاقو « نامضلا بوجو يف نايوتسم يأ :ش ( ءاوس) :م لتقلاب دوعلا

 ‹كنم هللا مقتنيف بهذا : لاقي نكلو « حيرشو دواذ لاق هبو « دئاعلا ىلع ءازج ال : امهنع

 . ۹١( ةيآلا : ةدئاملا) € هنم هللا مقتنيف داع نمو # : ىلاعت هلوق رهاظف

 : ةيآلا نم دارملاو «دشأ دئاعلا ةيانج لب دوعلاو ءادتبالاب فلتخي ال هباجيإ نامض نإ : انلق

 ةيآلا : ةرقبلا) (رانلا باحصأ كئلوأف داع نمو # ابرلا ةيآ يفامك ةمرحلاب ملعلا دعب داع نمو
 « يباجيبسألا طوسبم» يفاذك « ةمرحلاب ملعلا دعب ةرشابملا ىلإ داع نمو : يأ .
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 ديصلا موقي نأ - هللا امهمحر - فسوي يبو « ةفينح يبأ دنع ءازجلاو . فلتخي ال بجوملا نأل

 وه مث « لدع اوذ هموقيف « ةيرب يف ناك اذإ هنم عضاوملا برقأ يف وأ « هيف لتق يذلا ناكملا يف

 قدصتو اًماعط اهب ىرتشا ءاش نإو .ايده تغلب نإ هحبذو « ايده اهب عاتبا ءاش نإ ءادفلا يف ريخم

 ماص ءاش نإو « ريعش وأ « رمت نم اعاص وأ « رب نم عاص فصن نیکسم لک ىلع

 . «يکاکلاو

 ءادتبالاب فلتخي ال فالتإلا وهو نامضلل بج وملا نأل يأ :ش ( فلتخي ال بجىملا نأل) :م

 - فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع ءازجملاو) :م كولمملا ديصلاك نيلاحلا يف ءارحجلا بجيف «دوعلاو

 موقب نأ) :م فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع وهو « ءازجلا ريسفت يف عورش اذه :ش ( - هللا امهمحر

 هيلعف ملعملا يزابلا لتق ول ىتح « ةفصلا ثيح نم ال ديصلا سفن ثيح نم موقي يأ :ش ( ديصلا
 :ش ( هيف لتق يذلا ناكملا يف) :م ةيديصلا يف هل لخدم ال ضراع اًملعم هنوك نأل ؛ ملعم ريغ ةميق
 «هيف ةميق هل يذلا نكامألا برقأ يف موقيف الإو « ناكملا كلذ يف ةميق ديصلل تناك نإ هيف لتق يأ

 يف ناك اذإ) :م هيف لتق يذلا عضاوملا نم يأ :ش ( هنم عضاوملا برقأ يف وأ) :م : هلوق ىنعم وهو

 . ريغب هلتق مرحمل اف « حابمو مرحم نيبرض ىلع ديصلا لتق مث « ةيرب يف لتقلا ناك اذإ يأ :ش (ةيرب
 «فالخ الب حابيف « رارطضالا ةلاح يف اهدحأ « عاونأ حابملاو ‹«صنلاب ءازجلا هيفف هحيبي ببس

 . ةصمخملا يف ريغلا لامب ناك اذإ امك « هدجي مل وأ هريغ دجو هتميق نمضيو

 الف هعفد هنكيي ملو هيلع راص اذإ : يناثلاو ‹ ةرورضلا ةلاح يف نامض ال : يعازوألا لاقو
 ةلبانحلا نم ركب وبأ لقنو ‹لئاصلا لمجلاك ءازجلا هيلع -هللا همحر -رفز لاقو . هيلع ءيش

 عبس نم اديص صلخ اذإ ثلاثلا لقن يف ًاطخأو -هيلع هللا ةمحر - ةفينح يبأ نع ءازجلا بوجو
 ‹نمضي هنآ هنعو «دمحأ نع ةياور وهو . ءاطع لاق هبو « هيلع ءيش الف «كلذب فلتف « ةكبش وأ

 . ةداتق لوق وهو

 ناك ولو « هيلع ءازج الف «ديص كلذ يف عقوف « خبطلا رونت وأ « ءاملا رئب رفح ول : عبارلا

 الف تامف «هريغ هيف عقوف « هلتق ةحابإب عرش يذلا دايطصالل وأ « بئذلل رفح اذإ الإ دايطصالل

 كلذ ركذ نمضيال هريغذخأف [. . .] ىلع هبلك لسرأ ولاذكو « يدعتلا مدعل هيلع ءازج

 . يباجيبسألا

 مث) :م ديصلا ةميق يف ةفرعم مهل نمم نالدع نالجر ديصلا موقي يأ :ش ( لدع اوذ هموقيف) :م

 عاتبا ءاش نإ) :م ةيدفلا يف خسنلا ضعب يفو :ش ( ءادفلا يف) :م ريخم لتاقلا مث يأ :ش ( ريخم وه

 ةميق هتميق يأ :ش ( ايده تغلب نإ) :م هحبذو اًيده ةميقلاب يأ « اهب ىرتشا يأ :ش ( هحبذو ايده اهب
 نم اعاص وأ رب نم عاص فصن نیکسم لک ىلع هب قدصتو اًماعط اهب یرتشا ءاش نإو) :م هب یدهی ام

 ءاش نإو ءًالماک اموی هناکم :ش ( ماص ءاش نِإو) :مرایخلاب وهف اذه لعف ناف :ش ( ریعش وأ رمت
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 ‹ ريظن هل اميف ريظنلا ديصلا يف بجي : - هللا امهمحر- يعفاشلاو « دمحم لاقو . ركذن ام ىلع

 ‹ ةندب ةماعنلا يفو ‹ ةرفج عوبريلا يفو ‹ قانع بنرألا يفو « ةاش عبضلا يفو ةاش يبظلا يفف

 نم هلثمو «(ةدئاملا )٠١ ( معلا نم لتق ام لثم ءازجف * : ىلاعت هلوقل ؛ةرقب شحولا رامح يفو

 اوبجوأ - مهنع هللا يضر - ةباحصلاو « اًمعن نوكت ال ةميقلا نأل ؛ ةروص لوتقملا هبشي ام معنلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي اميف:ش ( ركذن ام ىلع) :م زوجي الراهنلا فصن موص نأل ؛ هب قدصت

 يأ :ش ( ريظن هل اميف ريظنلا ديصلا يف بجي : - امهنع هللا يضر - يعفاشلاو « دمحم لاقو) :م

 لهأ رثكأو «دمحأو « كلام لاق هبو « ةميقلا ثيح نم لثم هل اميف هلثم ديصلا لتق يف بجي
 وهو :ش (قانع بنرألا يفو « ةاش عبضلا يفو « ةاش يبظلا يفف) :م : هلوقب ريظنلا رسف مث « ملعلا

 وهو «زعملادالوأ نم ركذلا وهو «يدج وأ ‹« قانع «لمكألا ةنازخ» ىفو « زعملا دالوأ نم ىثنألا

 انه اه دارلا نوكي نأ بجي : - هللا همحر - يعفارلا لاقو :ش ( ةرفج عوبريلا يفو) :م عذجلا نود
 ! ؟ اهبجوم يف يوتسي فيكف « عوبريلا نم ريخ بنرألا نأل ؛ قانعلا نود ام ةرفجلاب

 همحر - يزارتألا لاقو « امهيف ةاشلا باجيإب مامحلاو « ريطلا بجوم يف متركذ :تلق
 لاقو «ءاوس هيف ىثنألاو « ركذلاو « درحجملا قوف تارشحلا نم ناويح مسا عوبريلا :-هللا

 تاذ ةعبرم ضرأو « لولعب مهمالك يف سيل هنأل ؛ ةدئاز هيف ءابلا : - هللا همحر < يرهوجلا

 .زعملا دالوأ نم ىثنألا ءافلا نوكسو ميجلا حتفب ةرفحلاو « عيباري

 بلعثلا يفو «ةرقب شحولا رقب يف اذكو :ش ( ةرقب شحولا رامح يفو « ةندب ةماعنلا يفو) :م

 يف - مهنع هللا يضر - دمحأو ‹ يعفاشلاو « كلامو ةداتقو « ءاطع نع كلذ يور <« ءازجلا

 نباو ‹ حيجن يبأ نباو « رانيد نب ورمعو « يرهزلا دنع هيف ءيش الو « ةاشلا وه ءازجلا ةياور

 بهو نبا ةياور يفو « اًمايص وأ « اًماعط هتميق بضلا يف كلام نع مساقلا نبا ىورو « رذنملا
 ءاحجلا مضب نيبح مأ يف ءازجلا يعفارلا بجوأو « ءازجلا بدلا يف بيبح نبا بجوأو « ةاش

 مضب منغملا نم بالحب نامثع نع دانسإب يقهيبلاو يعفاشلا ىورو ةدحوملا ءابلا حتفو « ةلمهملا
 فيعض وهو نزام نب فرطم هدانسإ يفو «نورحلا يأ لمحلا وهو « ماللا ديدشتو ةلمهملا ءاحل ا

 . باذک وه : نیعم نب ییحپ لاقو « ادج

 بوجوو ءاهلكأ لح حصألا : يوونلا لاقو «نيبح مأ لكأ لح يف ةيعفاشلا فلتخاو

 نب ديعس هنع هاور ةاش ذفنقلا يف ءاطع نعو «ءابرحلا ةروص ىلع ةباد نيبح مأو « اهيف ءازجلا

 . ةميقلا يه الو « ىنعملا يف الو ةروصلا يف ال ةاشلا هبشي ال ذفنقلا نأل ؛ ذوذش وهو « روصنم

 ام معنلا نم هلثمو ) :م ( ٠١ ةيآلا : ةدئاملا) :م # معنلا نم لتق ام لثم ءازجف * : ىلاعت هلوقل) :م

 هللا يضر - ةباحصلاو ءاًمعن نوكت ال ةميقلا نأل) :م لثملا نايب معنلا نم نأل :ش ( ةروص لوتقملا هبشي
 ام ىلع بنرألاو « شحولا رامحو « يبظلاو « ةماعنلا يف رظنملاو « ةقلخلا ثيح نم ريظنلا اوبجوآ - مهنع
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 ‹ انيب ام ىلع بنرألاو « شحولا رامحو « يبظلاو ‹ ةماعنلا يف رظنملاو  ةقلخلا ثيح نم ريظنلا

 هيف بچت - هللا همحر - دمحم دنع ریظن هل سیل امو ‹ «ةاشلا هيفو ‹ ديص عبضلا » : ةي لاقو

 - يعفاشلاو ‹ امهلوقك هلوق ناك ةميقلا تبجو اذإو ءامههابشأو « مامحلاو ‹« روفصعلا لثم ةميقلا

 ةاش ةمامحلا يف بجوي - ىلاعت هللا همحر

 ةعامج ةباحصلا نم دارملاو « هرخآ ىلإ . . . ةاش يبظلا يفف : هلوق نم هركذ ام هب دارأ :ش ( هانيب

 نبا نع ملاس نب ديعس نع «هننس» يف يقهيبلا هاور ام ةهج نمو « يعفاشلا هاور ام ىلع مهنم

 -ةيواعمو ‹ سابع نباو « تباث نب ديزو ء اًيلعو « نامثعو « رمع نأ يناسارخلا ءاطع نع جيرج
 . ىهتنا ‹ لبإإلا نم ةندب مرحملا اهلتقي ةماعنلا يف اولاق - مهنع هللا يضر

 دنع تباث ريغ رثألا اذه نإف رثألا اذهب ال سايقلاب ةندب ةماعنلا ىف لوقلا امنإ : ىعفاشلا لاقو

 ءاطع نأل كلذو « اعاطقناو اًمعض هيف نأ هتوبث مدع ببسو : يقهيبلا لاق «ثيدحلاب ملعلا لهأ
 ءاًيلعالو « نامثعالو « رمع كردي ملف : هريغو نيعم نبا لاق « نيسمخ ةنس دلو يناسارخلا

 هللا يضر - سابع نبا نم عامس هل تبشی ملو «اًيبص ةيواعم نمز يف ناکو «تباث نب دیز الو
 اذه هثيدح عاطقنا عم يناسارخلا ءاطعو « نيعستو نامث ةنس يفوت سابع نبا نأ لامتحا عم -هنع

 ىضق - هنع هللا يضر - رمع نأ رباج نع ريبزلا وبأ انربخأ «أطوملا» يف كلام ىورو « هيف ملكتم

 . ةرفجب عوبريلا يفو «قانعب بنرألا يفو « زنعب لازغلا يفو « شبكب عبضلا يف

 باحصأ ةعبرألا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ةاشلا هيفو ديص عبضلا : يَ لاقو) :م

 » : لاق ‹« وه ديصأ عبضلا نع ةي هللا لوسر تلأس : لاق « هللا دبع نب رباج ثيدح نم ننسلا

 :ش ( ریظن هل سیل امو) :م حیحص نسح ثیدح اذه : يذمرتلا لاق ٠ شبك هيف لعجيو « معن
 «مامحلاو « روفصعلا لثم ةميقلا هيف بجت : - هللا همحر - دمحم دنع) :م ةقلخلا ثيح نم يآ

 .ةتخافلاو «يرمقلاو « مامحلا لثم :ش ( امههابشأو

 يأ :ش (امهلوقك) :م - هللا همخر - دمحم لوق يأ :ش ( هلوق ناك ةميقلا تبجو اذإو) :م

 ءايده تغلب نإو «يدهلا ةميقب « ءارشلاو « ديصلا ميرخت يف ةفينح يبأو «فسوي يبأ لوقك

 نأ امهدحأ ‹« نيعضوم ىف فالخلا لضاحو « بيرق نع رمامك قدصتملل اًماعط اهب ىرتشا

 .ملعأ هللاو اذه يف امهعم - هللا همحر - دمحم دنعو « امهدنع لتاقلا ىلإ رايخلا

 دنع ةميقلا نييعت الإ مكحلل سيلو :ش ( ةمامحلا يف بجوي - ىلاعت هللا همحر - يعفاشلاو) :م
 ريظن هل نكي مل وأ « ريظن هل اميف ةميقلا بجت : يناثلاو « نيمكحلل رايخلا - هللا همحر - دمحم

 نب هللا دبع نع [٥۳۰۸]هجام نبا« ]۲٠۰۹[ يئاسنلاو . ]٥۸0۹[ يذمرتلا ء[۳۸۰۱]دواد وب هاور : حیحص (۱)

 نسح ثیدح : يذمرتلا لاقو . .اًعوفرم . . . . رباج نع دامح يبأ نب نمحرلا دبع نع ريمع نب ديبع

 . ةحيحصت يراخبلا نع لقنو « حيحص
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 نأ فسوي يبأو « ةفينح يبألو « ردهيو بعي امهنم دحاو لك نإ ثيح نم امهنيب ةهباشملا تبثيو
 هنوكل ؛ ىنعم لثملا ىلع لمحف ‹ هيلع لمحا نكي الو ىنعمو « ةروص لثملا وه قلطملا لئملا

 عامجإلاب ادارم هنوكل وأ « دابعلا قوقح يف امك عرشلا يف ادوهعم

 هنع هللا يضر - يعفاشلاو . ملعأ هللاو « اذه يف امهعم - هللا همحر - دمحم دنعو « امهدنع

 بعلا نم :ش ( بعي امهنم دحاو لك نإ ثيح نم امهنيب ةهباشملا تبثيو ) :م ةاش ةمامحلا يف بجوي
 نأ بعلا : لاقيو «باودلا عرجت امك « اديدش اعرج هعرج وهو « صمالب ءاملا برش وهو

 : - هنع هللا يضر - رمع وبأ لاقو «بلط باب نم عرجلا عطقي نأ ريغ نم ةرم ءاملا برشي
 . اًنيشف ايش برشت اهنإف « رويطلا رئاس فالخب « اذه برشي مامحلاو

 باب نم توص اذإ مامحلاو ريعبلا رده نم :ش ( فسوي يبأو « ةفينح يبألو « ردهيو) م

 ةميقلا يف الو « ىنعملا يف الو ‹ ةروصلا يف ال ‹ ةمامحلل ةريظن تسيل ةاشلاو ٠ برضي برض

 نم ةاشلاو « رثكأو نيثالثو لب « اًمهرد نيرشع يواست ةاشلاو « مهرد فصن يواست ةمامحلا نإف

 الو « نیلجر ىلع يشمتو « ناحانج اهلو رويطلا نم ةمامحلاو « عبرأ ىلع يشمت فلظلا تاوذ

 ( ىنعمو ةروص لئم ا وه قلطملا لمملا نأ) :م -هللا همحر - فسوي يبأ رابتعا دري مل اذإ بعلل رابتعا
 قلطملاو € معنلا نم لتق ام لثم ءازجف # :هلوق يف لثملا قلطأ - لجو زع - هللا نأ دار :ش

 ( هيلع لمحلا نكي الو) :م ىنعملا ثيح نمو « ةروصلا ثيح نم لثملا وهو «لماكلا ىلإ فرصني
 كلذ يفو «صنلا ليوأت نم يروص لثم هل سيل ام جورخلا ىنعمو « ةروص لثم ىلع يأ :ش
 . عرشلا مكح نع لامهإ

 ‹ عرشلا يف ادوهعم لثملا نوكل يأ :ش ( عرشلا يف ادوهعم هنوكل « ىنعم لثملا ىلع لمحف) :م

 يف دوهعمب سيلف ىنعم الف ةروصلا رابتعا امأ « هتميق هيلع بجت ًالثم هريغ بوث ناسنإ فلت اذإ امك
 سحاب ملعلا لوصحل نيلدع مكح ىلإ هيف جتحي مل ةقلخلا ثيح نم بجاولا نم ناك ولو ٠ عرشلا
 . ةدهاشملاو

 ىدتعا نمف # : ىلاعت هللا لاق « يونعملا لئم اب اهيف مكحلا نإف :ش ( دابعلا قوقح يف امك) :م

 لئلا ىلع لمحلا رذعت ال ةمثو « ٠۹١( ةيآلا :ةرقبلا) € مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع

 يونعملا لئلا نوكل وأ يأ :ش ( هنوكل وأ) :مانه اه كلذكف « ىنعم لثم ا ىلع لمح ىنعمو ةروص

 مومع مزل الإو « ادارم هريغ نوكي الف ‹ روفصعلاك ةروص هل لثم ال اميف :ش ( عامجإلاب ادارم) :م

 «زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجملا نم هيفا لو « تابثإلا عضوم يف هل مومعالو «يونعملا كرتشلما

 . زئاج ریغامهالکو

 امهدحأ يف ةقيقح وه الو « ىنعم لثملا نيبو « ةروص لثم ا نيب كرتشمب سيل لثملا :تلق نإف

 ةنمؤملا لوانتي هنأ امك «ىنعملاو ةروصلا لوانتي قلطم وه لب « عتركذ ام مزلي ىتح « رخآلا يف زاجم
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 نم لتق ام ةميق ءازجف- ملعأ هللاو- صنلاب دارملاو ‹ صيصختلا هدض يفو ميمعتلا نم هيف امل وأ
 - يعمصألاو ةديبع وبأ هلاق اذك «يلهألاو « يشحولا ىلع قلطي معنلا مساو ٠ يشحولا معنلا

 يور اب دارملاو - هنع هللا امهمحر

 اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف # : ىلاعت هلوق يف امك «يونعملاو قلطملا لثم لا تحت لخديف « ةرفاكلاو

 ال لثم هل سيل امو « تايلغملا يف امك «ىنعمو ةروص لثم هلام لخد 4 مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع
 . تامیقلاک هل ینعم

 وهف « تابثإلاب الو « يفنلاب ال « تافصلا نود تاذلل ضرعتي ام قلطملا نأب بيج :تلق

 كلذ ىلع الاد ناك ولف « ةلمتحملا هدارفأ نم درف لك هتحت ققحتي كلذو « طقف ةيهاملا ىلع لادلا
 « هريغ يف زاجمو «قلطملا يف هيف ةقيقح وه لب كلذك سيلو « ةماعنلا ىلع ةماعنلا تبجول
 . ىرخألا ةيآلا يف هلوق كلذ لثمو « ادارم هريغ نوكي الف « عامجإلاب دارم انه زاجملاو

 بجوملا نأل ؛ رهاظف صلخم درو « ةميقلا بصغلا بجوي : لوقي نم لوق ىلعامأ
 ىلعامأو « « هدرت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع » : يب هلوقب تتبث نيعلا درو ةدارإلاب ىلوأ يلصألا

 درو باتكلاب ةعباث ةميقلا كلذكف صلخب ةميقلا ءادأو نيعلا در بصخغلا بجومب لوقي نم لوق

 . هريغو « يقانغسلا مالك نم ثحبم مالكلااذهو ةنسلاب نيعلا

 لوانتي هنأل ؛ ميمعتلا نم ىنعم لثم ا ليلد يف امل يأ « رخآ ليلد :ش ( ميمعتلا نم هيف امل وأ) :م
 صيصختلا ةروص لئم ا رابتعا يفو :ش ( صيصختلا هدض يفو) :م كلذك سيلامو « ريظن هلام

 - صنلاب دارملاو) :م ةدئاف معأ ذئنيح صنلا نأل ؛ ىلوأ ميمعتلاب لمعلاو «طقف ريظن هل ام هلوانتل

 :م ةيآلاب دارملاو ‹ هريدقت ءاًمعن نوكت ال ةميقلا نأل : هلوق نع باوج اذه :ش (- ملعأ هللاو

 معنلا نم لوقي فيك : هلوقب ضرتعملا ضرتعا الو :ش ( يشحولا معنلا نم لتق ام ةميق ءازجف)
 : هلوقب هلاؤسل اعفد باجأف «يلهألا لتقب بجي الو « يلهألا هب داري معنلاو ٠ يشحولا

 ىنثملا نب رمعم همساو :ش ( ةديبع وبأ هلاق اذك « يلهألاو يشحولا ىلع قلطي معنلا مساو) :م

 همساو «هرخآ يف ءاتلا نودب ديبع وبأ : خسنلا ضعب يفو « مهالوم شيرق ميت نم يميمتلا
 همساو :ش (يعمصألاو) :م حصأ لوألاو « «ثيدحلا» باتك بحاص يدادغبلا مالس نب مساقلا

 ىلع قلطي امك معنلا : لاقف « امهلقن يف ناتقث ةغللا يف نامامإلا امهو « بيرق نب كلم ا دبع
 . اًضيأ يشحولا ىلع قلطي يلهألا

 نأ نكي فيك ةميقلا ءازجلا ناك نإف « ءازج نم لاح وهو « ايده : هلوقب عنصت ام :تلق نإف

 . ةبعكلا غلاب ايده هتميق تغلبف موق اذإ هانعم نأب « ةبعكلا غلاب ايده نوكي

 ةالصلا هيلع هلوق نم - هللا همحر - دمحم ىورامع باوجلا اذه :ش ( يور ام دارملاو) :م

 امنإو « ةقلخلا ثيح نم ةاشلاو عبضلا نيب ةلثام ال هنأل  ةاشلا هيفو « ديص عبضلا » : مالسلاو
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 دنع اًموص وأ « اًماعط وأ « ايده هلعجي نأ يف لتاقلا ىلإ رايخلا مث « نيعملا باجيإ نود ةيريدقتلا

 رايخلا : - هللا امهمحر - يعفاشلاو دمحم لاقو . - هللا امهمحر - فسوي يبو ةفينح يبأ

 وأ ماعطلاب امكح نإو « انيب ام ىلع ريظنلا بجي يدهلاب امكح نإف « كلذ يف نيمكحلا ىلإ

 رايخلا نوكيف « هيلع نمب اًقفر عرش رييختلا نأ امهل فسوي وبأو ةفينح وبأ لاق ام ىلعف « موصلاب

 یعفاشلاو دمحلو «نيميلا ةرافك ىف امك هيلإ

 زعم ا دلو يف - هنع هللا يضر - يلع لاق ام ريظن اذهو « ةميقلا ثيح نم نوكت دق امهنيب ةلثامملا

 ‹ ةاش ةمامحلا يف اوبجوأ مهن هيلع ليلدلاو « ةميقلا دارملاو « ةيراجلاب ةيراجلاو « مالغلاب مالغلاو

 ( رايخلا مث « نيعملا باجيإ نود ةيريدقتلا ) :م ةميقلاب اهوبجوأ مهنأ لدف « رظنلا يف امهنيب هباشت الو

 كسنلا لعجي نأ يف يأ :ش ( هلعجي نأ يف لتاقلا ىلإ) :م رايخلا نوكي نيمكاحلا مكح دعب ينعي :ش

 «نيميلا ةرافك يف امك :ش ( - هللا امهمحر - فسوي يبأو ءةفينح يبأ دنع اًموص وأ اًماعط وأ ايده) :م

 ؛ريرحتلاو « ةوسكلاو « ماعطإلا نم ةثالثلا ءايشألا دحأ راتخي «فلاحلا ىلإ رايغلاب نوكي ثيح

 . انهاذكف فلاحلاب تقولل رايخلا نأل

 (كلذ يف نيمكحلا ىلإ) :م هثدحأ :ش ( رايخلا - امهنع هللا يضر - يعفاشلاو دمحم دنعو) :م

 موصلاب وأ ماعطلاب امكح نإو « انيب ام ىلع ريظنلا بجي يدهلاب امكح نإف) :م عونلا نييعت يف يأ :ش

 يآ :ش (امهل) :م ىنعملا ثيح نم ةميقلا رابتعا نم ينعي :ش ( فسوي وبأو « ةفينح وبأ لاق ام ىلعف

 امك هيلإ رايخلا نوكيف هيلع نم اًقفر عرش ربيختلا نأ) :م - هللا امهمحر - فسوي يبأو ‹ ةفينح يبأل
 . نآلا هانركذ دقو «فلاحلا ىلإ رايخلا نوكي ثيح :ش ( نيميلا ةرافك يف

 - يعفاشلاو « - هللا همحر - فنصملا ركذ :ش ( - امهنع هللا يضر - يعفاشلاو دمحملو) :م

 هباحصأ بتك يف روكذملا نيمكحلا ىلإ رايخلا نوك يف - هللا همحر - دمحم عم - هنع هللا يضر

 يف ركذي ملو « - هللا امهمحر - فسوي يبأو « ةفينح يبأ لوق يف امك لتاقلا ىلإ رايخلا نأ

 ىلع اهيف رصتقا لب - هللا همحر - يعفاشلا لوق «تاليوأتلا حرشاو «رارسألا»و « «طوسبملا»

 عم - هللا همحر - دمحم ركذ مدع نم مزلي ملو : يكاكلا لاق « -هللا همحر - دمحم لوق

 (ةيلحلا» يف ركذو ٠ - هللا همحر - دمحم عم هنوك مدع بتكلا هذه يف - هللا همحر - يعفاشلا

 هيف مكحي ملامو « هداهتجا ىلإ هيف جاتحي ال لثملاب هيف -مهنع هللا يضر -ةباحصلا تمكح امو

 : ناهجو هيفو « امهدحأ لتاقلا نوكي نأ زوجي : ليق مث « نيمكح نم دبالف

 يف نيمكحلا نم دب ال : - هللا همحر - كلام لاقو «بهذملا وهو زوجي : امهدحأ

 ءاش نإ ريخي هنكلو «معنلا نم لم ا جارخإ ديصلا لتاق ىلع نيعتي ال :  مهتمدت» يفو «عيمجلا
 ءاش نإو « ادم نيكسم لك ىلع هب قدصتو ماعطلا ىلإ هتميق فرصو هموق ءاش نإو ءلثملاب حبذ

 ةفرعمل ماعطلاب مبوقتلا اغإو ءماعطلا جرخي ال - هللا همحر - دمحأ نعو « اًموي دم لك لدب ماص
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 هنأل ابوصنم يدهلا ركذ «( ةدئاملا )٠١ ةيآلا ايده مكنم لدع اوذ هب مكحي ) : ىلاعت هلوق

 « «وأ » ةملكب مايصلاو « ماعطلا ركذ مث « مكحلا مكحل لوعفم وأ 4 هب مكحي :  هلوقل ريسفت

 اذكو « عوفرم هنأ ليلدب « يدهلا ىلع ال ءازحلا ىلع تفطع ةرافكلا : انلق . امهيلإ رايغللا نوكيف

 عجري اغإو « نيمكحلا رايتخا ةلالد امهيف نكي ملف « عوفرم © اًمايص كلذ لدع وأ # : ىلاعت هلوق

 هباصأ يذلا ناكملا يف ناموقيو . هيلع نم ىلإ كلذ دعب رايتخالا مث ٠ فلتملا ميوقت يف امهيلإ

 نكامألا فالتخاب ميقلا فالتخال

 :ش ( ةدئاملا )٩١ :م :ش ( ةيآلا ... 4 ايده مكنم لدعاوذ هب مكحي :  یلاعت هلوق) :م . مايصلا ردق

 مكحي) : ىلاعت هلوقل ريسفت) :م ايده هلوق نأل يأ :ش ( هنأل اًبوصنم يدهلا ركذ) :م هنآ كلذ هجوو

 زييمتلا لب : ليق « ريسفتلا ىلع اصن ناكف « ايده : هلوقب هرسفي مهبم هب ریمض نف :ش (هب
 ىلع :ش ( ركذ مث « مكحلا مكحل لوعفم وأ) :م امهمكحو امهرايتخاب اًيلثم ريصي اغنإ لثملا نأ تبثف
 ىلإ يبر يناده يننإ لق # : ىلاعت هلوق يف امك « هلحم ىلع ًالومحم ريمضلا نع ًالدب نوكي نأ

 نيمكحلا ىلإ نييعتلا نأ ىلإ صيصنت كلذ يفو « ٠١١( ةيآلا : ماعنألا) € اًميق اًنيد ميقتسم طارص

 . لعفلاب لئاقلا مدعل مايصلاو ماعطلا يف تبث يدهلا يف كلذ تبث امل مث

 نع ةءارق ليلدب ايده ىلع اًمطع رييختلاو عيونتلل يتلا :ش ( «وأ» ةملكب مايصلاو ماعطلا ) :م

 ىري ال -هللا همحر -يعفاشلا نإ :لاقيو :ش ( امهيلإ رايا نوكيف) :م بصنلاب ةرافك وأ رمع نبا

 همحر - دمحم لالدتسا نع باوج :ش ( انلق) :م ةذاش ىسيع ةءارقو ةذاشلا ةءارقلاب لالدتسالا

 الاق ام نأ دارأ :ش ( يدهلا ىلع ال ءازجلا ىلع تفطع ةرافكلا) :م - هللا همحر - يعفاشلاو « -هللا

 ؛ اهبارعإ فالتخال « ايده ىلع ةفوطعم تسيلو « ايادهلا ىلع ةفوطعم ةرافك تناك اذإ حصي اغإ

 لاق :ش ( هب عوفرم) :م ءازجلا نأ يأ :ش ( هنأ ليلدب) :م ءازحجلا ىلع ةفوطعم ةرافك : هلوق نأل

 ركذ اغنإو « عوفرم ةرافكلا نأ ليلدب يأ « عوفرم هنأ ليلدب : هلوق : - هللا همحر -يزارتألا

 وأ * : ىلاعت هلوقاذكو) :م . ىفخي ال لمأت هيفو . ىهتنا « فوطعملا ليوأت ىلع ةرافكلا ريمض

 كلذو ‹ ماعطلاو موصلاك هسنج ريغ نم ءيشلا لداعي ام لدعلاو :ش ( عوفرم ( اًمايص كلذ لدع

 :م كلذك بارعإإلا ناك اذإف « الجر هلثم يل : هلوقك « لدعلل زييع اًمايصو « ماعطلا ىلإ ةراشإ

 تبثي مل اذإو «مايصلاو ماعطلا يف :ش ( نيمكحلا رايتخا ةلالد) :م ةيآلا يف يأ :ش ( امهيف نكي ملف)

 ىلإ يأ :ش ( امهيلإ عجري اغنإو) :م لضفلاب لئاقلا مدعل «يدهلل تبثي مل نيمكحلل اهيف رايخلا
 نأل ؛ لتاقلا هفلتأ يذلا ميوقت يف امهيلإ عوجرلا يف ةجاحلا ينعي :ش ( فلتملا ميوقت يف) :م نيمكحلا

 :ش ( هيلع نم ىلإ) :م ميوقتلا دعب يأ :ش ( كلذ دعب رايتخالا مث) :م . فالتخالا اهيف عقي رمأ ةميقلا

 يأ :ش ( هباصأ يذلا ناكما يف) :م فلتملا نيمكحلا ينعي :ش (ناموقيو) :م نيمكحلا ىلإ ال ءازجل ا

 همحر < ييعشلا لاقو :ش (نكامألا فالتخاب) :م ءايشألا ميق يأ :ش (ميقلا فالتخال) :م مرحلا

 هب بجي نامضلا نأل ؛فالتإلا عضوم يف موقي هنأ ةثالثلا بهذمو « ىنمب وأ ةكمب موق : -هللا
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 .ىرتشيو هيف عابي امن هيلإ عضاوملا برقأ ربتعي ديصلل ءارش الو عيب هيف سيل ةيرب عضوملا ناك نإف
 :ليقو ءدابعلا قوقح يف امك طلغلا نع دعبأو طوحأ هنأل ؛ ىلوأ ىنملاو « يفكي دحاولاو :اولاق

 نأل ؛ هباصأ هيف يذلا نامزلا كلذكو « مالسإلا خيشل «طوسبملا» يفو «لاومألا رئاس يف امك

 . اًضيأ نامزلا فالتخاب فلتخت ةميقلا

 برقأ ربتعي ديصلل ءارش الو عيب هيف سيل ةيرب) :م ديصلا هيف لتق يذلا :ش ( عضوملا ناك نإف) :م

 يف عابي ام يأ :ش ( ىرتشيو هيف عابي ام) :م هيف ديصلا لتق يذلا عضوملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ عضاوما

 ‹ مزلم : هلوق نأل :ش ( يفكي دحاولاو) :م خياشملا يأ :ش ( اولاق) :م هنم ىرتشيو عضاوملا برقأ

 هنأل «ىلوأ) :م نانثالا يأ :ش (ىنئملاو) :م لدعلا دحاولا لوق لبقيف ةداهشلا ال ربخلا باب نم هنألو

 هيف لبقيف «لاجرلا هيلع علطي ال اميف « ءاسنلا ةداهش يف اولاق امك :ش ( طلغلا نع دعبأو طوحأ

 وأ :ش ( صنلاب انهه ىنثملا ربتعي : ليقو) :م. ( دابعلا قوقح يف امك) :م طوحأ ىنثملاو « ةدحاولا لوق

 لدع اوذ هب مكحي # : ىلاعت هلوقل ؛ديصلا ءازج يف نينثا فاكلا حتفب مكحلا نوكي نأ ربتعي

 «كلامو « يعفاشلا لاق هبو «ديصلا ةميق يف يأ « انه اه :خسنلا ضعب يفو « انه : هلوق #مكنم

 دنع طرشب سيل هيقفلاو «نيهيقف انوكي نأ كلام دنع طرتشي : ليق « -هللا مهمحر - دمحأو

 ةقيرط ىلعو : «يفاكلا حرش» يف - هللا همحر - يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو «صنلاب ةعامجل ا

 - يزارتألا لاقو «صنلاب ةموكح ربتعي نكلو «طوحأ ىنثلا ناكو « ميوقتلل دحاولا يفكي سايقلا

 هللا يضر - رمع لأسف مرحم وهو اًيبظ باصأ هنأ ةصيبق نعو :«فاشكلا» يف لاق - هللا همحر

 ام هللاو : ةصيبق لاقف « ةاش حبذب هرمأ مث - هنع هللا يضر - فوع نب نمحرلا دبع رواشف - هنع

 ديصلا لتقت ءافقلا ضيبأ :لاقف « ةردلاب [. . .] هيلع لبقأف «هريغ لأس ىتح « نينمؤملا ريم ملع

 اذهو رمعانأف « ٩٠( ةيآلا : ةدئاملا) € مكنم لدع اوذ هب مكحي# : ىلاعت هللا لاقو « مرحم تنأو

 . . . ةصيبق نع: «فاشكلا» ىف لاق .-هللا همحر -لمكألا لاق اذكو «فوع نب نمحرلا دبع

 ۰ .هرخآ ىلإ

 دمحم نع يرصبلا ديزي نب كلملا دبع نع «هأطوم» يف - هنع هللا يضر - كلام ىور :تلق

 انأو « اًيظ تبصأ ينإ : هل لاقف - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ىلإ ءاج الجر نآ نیریس نبا

 : لاق « تنأو « انأ مكحأ ىتح : لاقي هبنج ىلإ لجرل رمع لاقف ؟ كلذ يف ىرت امف « مرحم

 . لجرلا لوق ريغب هيلع امكحف

 « هعم مكحف الجر ىعد ىتح يبظ يف مكحي نأ عيطتسي ال نينمؤمل ا ريمأ اذه : لوقي وهو

 ول : لاق ءال : لاق ؟ةدئاملا ةروس ًأرقت له : هل لاقف هاعد - هنع هللا يضر - رمع هعمساملف

 لدعاوذ هب مکحي ۶ : هباتك يف لوقي ىلاعت هللا نإ « برضلاب كتعجوأل اهؤرقت كن ينتربخأ

Ao 



 يف ماعطإلا زوجيو «( ةدئاملا )٠١  ةبعكلا غلاب ايده # : ىلاعت هلوقل ؛ ةكمب الإ حبذي ال يدهلاو

 ‹ مرحلا ناكس ىلع ةعسوتلا عماج لاو يدهلاب هربتعي وه « - هللا همحر - يعفاشلل اًنالخ « اهريغ

لك يف ةلوقعم ةبرقف ةقدصلا امأ « نامز وأ ناكب صتخيف « ةلوقعم ريغ ةبرق يدهلا : لوقن نحنو
 

 ةفوكلاب يدهلا حبذ نإف ‹ ناكم لك يف ةبرق هنأل ؛ ةكم ريغ يف زوجي موصلاو .ناکمو نامز

 هنع بولت ال ةقارإلا نأل ؛ ماعطلا ةميقب ءافو هيفو « محللاب قدصت اذإ هانعم «ماعطلا نع هأزجأ

 ينعي : ديبع وبآ لاقو « ىهتنا «فوع نب نمحرلا دبع اذهو « رمع انأف € ةبعكلا غلاب ايده مكنم

 . ةلمهملا داصلاو ةمجعملا نيغلاب اهيف ىغصتو «[. . .1: هلوق

 ۹١( ةيآلا : ةدئاملا ) : م: :ش (  ةبعكلا غلاب ايده 3 : لجو زع هلوقل ؛ ةكمب الإ حبذي ال يدهلاو) :م

 صتخي ال : لوق يفو ‹ حصألا يفو « يعفاشلا لاق هبو « ةكم حبات هنأل ؛ مرحلا ةكمب دارأ :ش

 : ميدقلا يف لاقو « مارحإلاب ةيدفلا نم بجيام صتخيال : -هللا همحر - كلام لاقو مرحلا

 همحر - كلام لاقو . -هللا همحر - ر ی ر ل ی ساس ام

 ( ةبعكلا غلاب ايده # : ىلاعت هلوقانلو « ناكجب مارحإللاب ةيدفلا نم بجيام صتخيال : -

 اهنأل ؛ عامجإلاب دارم ريغ ةبعكلا نيع نأل ؛ مرحلا ةبعكلا نم دارملاو < ةبعكلا غلاب هنوكب هفصو

 . اهنم ءزج هل يذلا مرحلا وهو ءاهلوح ام اهب ديرأف « ءامدلا ةقارإ نع ناصت

 زوجي 3 هدنع إف :ش ( يعفاشلل االخ) :م ةكم ريغ يف يأ :ش ( اهريغ يف ماعطإلا زوجيو) :م

 .- هللا همحر - ءاطع لوق وهو « - هللا همحر - روث وبأ لاق هبو « ةكم ءارقف ريغ ىلع ماعطإلا

 نيب يأ :ش (عماجلاو) : :م هيلع اًسايق يدهلاب ماعطإلا ربتعي يعفاشلا يأ :ش ( يدهلاب هربتعي وه ) :م

 يدهلا : لوقن نحنو) : :م ةكم ءارقف ىلع ينعي :ش ( مرحلا ناكس ىلع ةعسوتلا) :م يدهلاو ماعطإلا

 ناكمو نامز لک يف ةلوقعم ةبرقف ةقدصلا امأ « نامز وأ ناكمب صتخيف « ةلوقعم ريغ ةبرق
 الف :ش (

 «سايقلا فالخب تبث ام نأل ؛ فيعض - هللا همحر - يعفاشلا سايقو « اهنم ةدحاوب صتخي

 ٠ . هيلع ساقی ال هریغف

اهريغو ةكم يف زوجيف :ش ( ناکم لك يف ةبرق هنأل ؛ ةكم ريغ يف زوجي موصلاو) :م
 نإف) : م 

 ةفوكلاب : هلوقو « ةكم ريغب يدهلا حبذ نإف يأ « هحبذ نإف : خسنلا ضعب يفو :ش (ةفوكلاب حب

 ‹ماعطلا نم الدب زاج ينعي :ش ( ماعطلا نع هأزجأ) : ۰ کلو ٤ يدهلا نع هرج ال دق ۷

 ةميقب ءافو هيفو «محللاب قدصت اذإ) :م ماعطلا نع هزاوج ىنعم يأ :ش د (هاتعم) م: هلوقب كلذ نيبو

 غلبي ام محللا نم نيكسم لك باصأ اذإ هذه يف قدصتلابةدهملا نع جرخب اغإ ينعي :ش مال

او اًبوث نيكاسم ة ةرشع ىسك وأ « نيميلا ةرافك سايق ىلع ربلا نم عاص فصن هتمیق
 نع هأزجأ ادح

قارإلا نأل) : :م ربلا نم عاص فصن هتميق ام هنم نيكسم لك باصأ اذإ ماعطلا
 ةقارإلا يأ :ش ( ة

 وأ حوبذملا فرس ول ىتح يدهلا نع ءىزجت ال يأ : :ش ( هنع بونت ال) :م مرحملا ريغ ناكم اب ةلصاحلا
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 .هيلإ فرصنم يدهلا مسا قلطم نأل ؛ ةيحضألا يف هيزجي ام يدهي يدهلا ىلع رايتخالا عقو اذإو

 هللا يضر- ةباحصلا نأل ؛ اهيف معنلا راغص يزجي : هللا امهمحر - يعفاشلاو « دمحم لاقو

 راغصلا زوجي : هللا امهمحر - فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنعو « ةرفجو اًقانع اوبجوأ - مهنع

 ؛ اندنع ماعطلاب فلتملا موقي ماعطلا ىلع رايتخالا عقو اذإو ٠ قدصت اذإ ينعي « ماعطإلا هجو ىلع

 . نامزو ناكمب ةصوصخم ةبرق ةقارإلا نأل ةدهعلا نع جرخي ال قدصتلا لبق عاض

 :ش ( ةيحضألا يف هيزجي ام يدهب يدهلا ىلع) :م لتاقلا رايتخا يأ :ش ( رايتخالا عقو اذإو) :م

 ام ىلإ يأ :ش (هيلإ فرصنم يدهلا مسا قلطم نأل) :م هريغ نم ينثلاو نأضلا نم ريبكلا عذجلا وهو

 عقي دق ةقدصلا يده نإف « ةقدصلا يدهلا نأل ؛ نابرقلا يده يف كلذو « ةيحضألا نم ءىزجي

 ىلع ةقدصلا يده يف عقي ال نكلو «يده يبوثفاذك تلعف نإ : هلوق يفامك «بوشلا ىلع

 الب يده يلعفاذك تلعف نإ :لاق ولف «بوثلااذه وأ يبوث : لاق نأب راشأ ناك اذإ الإ «بوثلا

 يفاذك « ءاندأ ةاشلاو ء منغلاو ءرقبلاو ء لبإلا ىلع عقب يدهلا نال ؛ ةاش ىلع عقيةراشإ

 . ر ارسألا»و «طوسبملا»

 يدهلا ةيحضأ يف يأ :ش (اهيف معنلا راغص يزجب - هللا امهمحر - يعفاشلاو دمحم لاقو) :م

 « ةرفجب عوبريلا يفو « قانعب بنرألا يف اومكح ينعي :ش (ةرفجو اًقانع اوبجوأ ةباحصلا نأل) :م

 - هللا همحر - ةفينح يبأ نيب ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ ىلع لدي اذه « ؛ةيادهلا» بحاص مالكو

 يف ركذو - هللا همحر - ةفينح يبأ عم -هللا همحر- فسوي ابأ نأو - هللا همحر - دمحم نيبو

 لوق امهريغو « ناخ يضاق مالسإلا رخفل «ريغصلا عماجلا حرش»و « «رارسألا»و ٠ «طوسبملا»

 يعفاشلاو - هللا همحر - دمحأو « - هللا همحر - دمحم لوق لثم - هللا همحر - فسوي يبأ

 يحضيو يدهيف قانعلاو « ريبكلاو ريغصلا ىلع قدصت هنإف 4 منغلا نم * : ىلاعت هلوق مومعل
 ةبرقب تسيل مدلا ةقارإ نإ - هللا همحر - كلام لاق هبو « - هللا همحر - ةفينح يبألو « همأل اًعبت

 ملف ةبرق نوكي ال ةبرق اهنوك طورش دجوي مل نإو ٠ صوصخم ناكمو « صوصخم نمز يف الإ
 . مرحلا وأ مارحإلا ىلع ةيانج ا ةلباقم يف اكسن نكي

 اذإ ينعي « ماعطإلا هجو ىلع راغصلا زوجي : - هللا امهمحر - فسوي يبو ‹ ةفينح يبأ دنعو) :م

 ىلع) :م لتاقلا رايتخا يأ :ش ( رايتخالا عقو اذإو) :م مدلا ةقارإ نود هب قدصت اذإ ينعي :ش ( قدصت

 وبأو « ةفينح وبأاندنع : هلوقب هب دارملا : يكاكلا لاق :ش ( اندنع ماعطلاب فلتملا موقب ماعطلا

 همحر - يعفاشلاو -هللا همحر - دمحم دنع نإف « كلام لوق وهو - امهنع هللا يضر -فسوي

 : هلوقب دارملا : يزارتألا لاقو « ريظنلا وه بجاولا نأ امهلصأ ىلع ءانب ريظنلا هيف ربتعملا - هللا
 ام ىلإ ىرت الأ - هللا همحر - دمحم لوق نعال « -هللا همحر - ىعفاشلا لوق نع ازارتحا اندنع

 نع لدب ماعطإلا نإ : انباحصأ لاق : هلوقب - هللا همحر - « يخركلا رصتخم حرش» يف لاق
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 عاص فصن نيكسم لك ىلع قدصت اًماعط ةميقلاب ىرتشا اذإو .هتميق ربتعيف ‹ نومضملا وه هنأل
 ماعطلا نأل ؛ عاص فصن نم لقأ نيكسملا معطي نأ زوجي الو « ريعش وأ .رمت نم اًعاص وأ « رب نم

 موصي مث اًماعط لوتقملا موقي مايصلا راتخا نإو. عرشلا يف دوهعملا ماعطلا ىلإ فرصني روكذملا

 نكمت ريغ لوتقملاب مايصلا ريدقت نأل ؛ اًموي ريعش وأ « رت نم عاص وأ « رب نم عاص فصن لك نع

 يف امك عرشلا يف دوهعم هجولا اذه ىلع ريدقتلاو « ماعطلاب هانردقف مايصلل ةميق ال ذإ

 .ديصلا

 لوقب ديصلا نع لدب ماعطإلاو : ؛حاضيإلا» يف لاقو « ريظنلا ىلع لدي : يعفاشلا لاقو

 ةاشلا موقتو « ةاش بجت « ريظنلا نع لدب وه : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ماعطلاب ديصلا

 لاقو «لوتقملا ةميقب جرخأ ماعطإلا راتخا اذإ : انباحصأ لاق : «عطقألا حرش» يف لاقو « ماعطلاب

 ةميق ال هتميقب ربتعيف ‹ لوتقملا ديصلا وه نومضملا انهو « ريظنلا ةميقب : - هللا همحر - يعفاشلا

 . یھتنا ‹ ہریظن

 يف - هللا همحر-نيدلا ديمح مامإلا خيشلا لوق ىلع انه -هللا همحر - يكاكلا دمتعا :تلق

 نأ ىلع ءانب « - هللا امهمحر- فسوي يبأو « ةفينح ىبأ دنعو « اندنع : هلوق نم دارملا « هحرش»

 . ىنعمل ا رابتعاب امهدنعو «ةروصلا رابتعاب - هللا همحر - دمحم دنع بجي ءازجلا

 -هللا همحر - يعفاشلا دنعو :ش ( هتميق ربتعيف « نومضملا وه) :م ديصلا نأل يأ :ش (هنأل) :م

 بجاولا دنعو «ريظنلا وهو بجاولا ةميق ربتعيف « هرايتخاب ماعطلا ىلإ هلوح هنأل ؛ ريظنلا موقي
 جرخي مل نإ :-هللا همحر - كلام لاقو «ماعطلا ىلإ هليوحتب ربتعي الف «ديصلا ةميق ىلصألا

 جرخي ال هنأ - هللا همحر - دمحأ نعو «لصألا وه هنأل ؛لثملا ىلإ ديصلا موق لثملا ىلإ لما

 لك ىلع قدصت اًماعط ةميقلاب ىرتشا اذإو) :م . مايصف هردق ةفرعجب ماعطلاب ميوقتلا اغنإو ماعطلا

 ( عاص فصن نم لقأ نيكسملا معطي نأ زوجي الو « ريعش وأ رمت نم اعاص وأ رب نم عاص فصن نيكسم

 :ش ( عرشلا يف دوهعملا ماعطلا ىلإ فرصني روكذملا ماعطلا نأل) :م ريعش نم عاص وأ رب نم يأ :ش

 هبو « راهظلاو «نيميلا ةرافكو « رطفلا ةقدص يف امك ريعش نم عاص وأ « رب نم عاص فصن وهو

 نيكسم لك ىلع قدصتي : - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو « ةياور يف - هللا همحر- دمحأ لاق

 «سابع نبا نع يورم مهبهذمو « عاصلاب اندنعو « دملاب هدنع ماعطلا ريدقتو « هنم ادم

 - امهنع هللا يضر - دهاجمو « سابع نبا نع يورم انبهذمو « - امهنع هللا يضر -دهاجمو

 . ةداتقو ‹ مسقمو « ءاطعو « ميهاربإو « اًضيأ

 وأ « رمت نم عاص وأ « رب نم عاص فصن لك نع موصي مث اًماعط لوتقم ا موق مايصلا راتخا نإو) :م

 اذه ىلع ريدقتلاو « ماعطلاب هانردقف « مايصلل ةميق ال ذإ نكمم ريغ لوتقملاب مايصلا ريدقت نأل ؛ اًموي ريعش

 يف امك) :م عرشلا يف دوهعم رب نم عاص فصنب موي مايص ريدقت يأ :ش ( عرشلا يف دوهعم هجولا
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 ءاش نإو « هب قدصت ءاش نإ ريخم وهف عاص فصن نم لقأ ماعطلا نم لضف نإف . ةيدفلا باب

 ماعط نود بجاولا ناك نإ كلذكو « عورشم ريغ موي نم لقأ موصلا نأل ؛ ًالماك اموي هنع ماص
 وأ «هرعش فتن وأ «اديص حرج ولو . انلق امل الماك اموی موصي وأ ‹ بجاولا ردق معطي نوکسم

 رئاط شير فتن ولو . دابعلا قوقح يف امك «لكلاب ضعبلل ارابتعا هصقن ام نمض هنم وضع عطق
 عانتمالا زيح نم جرخف ديص مئاوق عطق وأ

 . رب نم عاص فصنب موي لك موص نع يدفي ينافلا خيشلا نإف :ش ( ةيدفلا باب
 هنع ماص ءاش نإو « هب قدصت ءاش نإ « ريخم وهف عاص فصن نم لق ماعطلا نم لضف نإف) :م

 كلذكو) :م -هللا همحر - يعفاشلا نع اذهو :ش ( عورشم ريغ موي نم لقأ موصلا نأل ؛ ًالماك اًموي

 نأب « نيكسم ماعط نود لصألا يف بجاولا ناك نإ ينعي :ش (نيكسم ماعط نود بجاولا ناك نإ
 :م ةطنحلا نم ادم الإ ةميق غلبت ملو «اروفصع وأ اعوبري لتق ناك نب هنم لقأ لوتقملا ةميق تناك
 فصن نم لق موصلا نأل : هلوق ىلإ هب راش :ش ( انلق ال الماك اًموی موصي وأ ‹ بجاولا ردق معطي)
 نمض هنم اوضع عطق وأ « هرعش فتن وأ « اديص) :م مرحملا يأ :ش ( حرج ولو ) :م . عورشم ريغ موی
 يأ :ش ( لكلاب ضعبلل رابتعا) :م اًصقن هريغ هصقنو « ناصقن ءيشلا ضعحب لاقي :ش ( هصقن ام
 اذإ امك نمضي ناسنإ ةباد نم ارضع فلتأ نم نأ ىرت الأ «لكلا نامض ىلع ضعبلا نامضل اًسايق
 امك تبنف هنس علق وأ «هشير وأ « هرعش فتن وأ « اديص حرج: «طوسبملا» يفو « اهلك فلتأ
 ةقدص همزلي -هللا همحر- فسوي ىبأ دنعو ءامهدنع هيلع ءیش الف ءاهناکم هنس تبنو «ناک

 همحر - يباجبيسألا دنعو « ناصقتلا نمضي ءىرب وأ تام له ملعي ملو ديصلا باغ نإو ئالا
 يف هلوخد ملعي ملو «هلسرأ مث مرحلا نم اديص ذخأ نمك اًطايتحا ةميقلا عيمج همزلي :- هللا
 هح رج هصقن ام لوألا ىلعف هلجر رخآلا عطق مث «ديصلا دي مرحملا عطق ول : ةنازخلا» يفو « مرحلا
 . هيلع ءيش ال لمدنا وأ اديص حرج :- هللا مهمحر- ةيكلاملا تلاقو . لوألا حرج هبو «هتمیق نم

 : هللا امهمحر - دمحأو « ىعفاشلا لوق وهو صقنلا نمضي : - هللا همحر - بهش لاقو
 هلجر نم طيخ صلختف ديصلا ذخأ وأ < ةكبش وأ « عبس وأ « رونس نم ةمامح صلخ ولو
 : (طوسبملا» يفو ‹نمضي : ةداتق لاقو « - هللا مهمحر - روهمجلا دنع هيلع ءيش الف تعطقف

 ىلع مدص وأ رثب يف عقوف هریفنت رفن ولو « هيلع ءيش الف هلجر رسکناف ‹ هعنص ریغب هنم دیصلا رفن
 اديص اهيف وأ اهلجر وأ اهديب ةبادلا تفلتأف ادئاق وأ اًقئاس وأ اًبكار ناك ول اذكو «ءازجلا هيلعف ءيش
 طاطسف بنطب قلعت ولو ٠ اهؤازج هيلع بجي رخآ هلتقف هنم مهسلا دفن ول اذكو « ءازجلا هيلعف
 . هيلع ءيش الف امهيف بقعف زبخلل اًرونت وأ ءءاملل ارئب رفح وأ « مرحملا

 رئاط شير فتن ولو) :م لكلا نامضب ضعبلا نامض ربتعي ثيح :ش ( دابعلا قوقح يف امك) :م
 نوکی دقو ؤدعلاب نوکی دقو «ناريطلاب نوكي دقف :ش ( عانتمالا زيح نم جرخف ديص مئاوق عطق وآ
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 ضيب رسك نمو .هءازج مرغيف عانتمالا ةلآ تيوفتب نمألا هيلع توف هنأل « ةلماك هتميق هيلعف

 ‹ ديصلا لصأ هنألو ؛ - مهنع هللا يضر -سابع نباو ‹ يلع نع يورم اذهو « هتميق هيلعف ةماعن

 اطايتحا ديصلا ةلزنم لزنف « اديص ريصي نأ ةيضرع هلو

 « نوكسلاب امهادحإ تقبسو < ءايلاو واولا تعمتجا « زويحلا هلصأ زيحلاو هرجح يف هلوخدب

 «مهاردلا زيح هنمو « بناجلا زيحلاو « اريح راصف «ءايلا يف ءايلا تمغدأو « ءاي واولا تبلقف

 م رغيف عانتمالا ةلآ تيوفتب نمألا هيلع توف هنأل ؛ ةلماك هتميق هيلعف) :م اهبناوج نم اهيلإ مضنا ام وهو

 ملو « ةقلخلا لصأب شحوتملا عنتمملا وه ديصلا نأل ؛يمدآل سرف مئاوق عطق اذإ امك :ش ( هءازج

 فرصتلا ىلع دحأ ردقي ال ثيحب ناك اذإ اًعنتم هنوك « همئاوق عطقو « هشير فتن دعب قبي

 ردق هيلع بجي هنأ هباحصأ نم حيرش نبا نعو ءاتعم هيلوق حصأ يف - هللا همحر - يعفاشلاو

 . ةيلكلاب هكلهي مل هنأل ؛ ناصقنلا

 هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو «ضيبلا ةميق يأ :ش ( هتميق هيلعف ةماعن ضيب رسك نمو) :م

 هيف بجيال : - هللا همحر - دوادو « - هللا همحر - ىنزملا لاقو « -هللا همحر - دمحأو

 صقانلا ريطلا ةميق رشعب هنيمضت : - هللا همحر - كلام لاقو « ةقيقح اديص نكي مل هنأل ؛ءيش

 - هللا همحر - يباجيبسألا مالسإلا خيش «طوسبم» يفو « «مهتمتت» يف اذك « ةمألا نينجب اًهيبشت

 ‹ هنم ج رخي ام ةميق رشع نمضي ةرذم ريغ ةحيحص ةضيبلا تناك نإ : - هللا همحر - كلام لاقو

 يبأ نبا لاقو . مألا ةميق رشع همزلي تيما نينج يف امك - هللا همحر - يعفاشلا يلوق دحأ وهو

 يلع نع) :م يورم انركذ يذلا اذه يأ :ش ( يورم اذهو) :م مهرد هيلع : - هللا همحر - یلیل

 .( مهنع هللا يضر - سابع نباو

 نب هللا دبع ثيدح امأو هل لصأ ال ينعي بيرغف - هنع هللا يضر - يلع ثيدح امأ :ش

 - يروثلا نايفس انثدح «هفنصم» يف - هللا همحر - قازرلا دبع هاورف - امهنع هللا يضر -سابع

 يف : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع ةمركع نع « يورحلا ركلا دبع نع - هللا همحر

 ‹ شمعألا نع ريغ نباو ٠ عيكو انثدحو : لاق « مهرد فصن ةضيب لك يفو « مهرد نيتضيب لك
 نأل ؛ عطقنماذهو « هتميق ةماعنلا ضيب يف لاق - هنع هللا يضر - رمع نع < « ميهاربإ نع

 . - هنع هللا يضر - رمع كردي مل « -هللا همحر - يعخنلا ميهاربإ

 : هلوق :ش ( اديص ريصب نأ ةيضرع هلو «ديصلا لصأ) :م ةماعنلا ضيب نألو يأ :ش (هنألو) :م

 لجأل يأ :ش ( اطايتحا ديصلا ةلزنم لزنف) :م ديصلاك راصف «اديص ريصي نأ ىلع ضيبلل يأ هلو

 ظفح : حالطصالا يفو « ظفحلا ةغللا يف طايتحالاو « اًديص هنوك ريدقت ىلع مثأي الثل طايتحالا

 ةماعتلا ضيب يف ىرأ : ءأطولا» يف - هنع هللا يض ر - كلام لاقو  مئأملا يف عوقولا نع سفتلا
 هللا دبعو « باطخلا نب رمع لوق ةماعنلا ضيب يب يف ةميقلا بوجو : (ةينامعنلا» يفو <« ةندبلا رشع
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 ال نأ سايقلاو ‹ ناسحتسا اذهو « اًيح هتميق هيلعف تيم خرف ضيبلا نم جرخ نإف .دسفي مل ام
 هنم جرخيل دعم ضيبلا نأ : ناسحتسالا هجو . ةمولعم ريغ خرفلا ةايح نأل ؛ ةضيبلا ىوس مرغي

 نطب برض اذإ اذه ىلعو«اًطايتحا هيلع هب لاحيف « هتومل ببس هناوأ لبق رسكلاو « يحلا خرفلا

 ةيحلاو ‹ بئذلاو « ةأدحلاو «بارغلا لتق يف سيلو . امهتميق هيلعف تتامو ءاتيم اتينج تقلأف ةيبظ

 ءازج روقعلا بلكلاو « ةرأفلاو « برقعلاو

 ‹« روث يبأو « دمحأو « يعفاشلاو «يرهزلاو «يعخنلاو « يبعشلاو « سابع نباو «دوعسم نبا

 نسحلا لاقو . نيكسم ماعط وأ « موي موص بجي : يرعشألا ىسوم وبأو « ةديبع وبأ لاق

 يف ةميقلا بجتو : يجورسلا لاقو « ةندبلا رشع هيف : كلام لاقو ‹لبإللا نم نينج هيف : يرصبلا

 ال ةرذملا نأل ؛ارذم نكي ملام بجي اغنإ « ةماعنلا ضيب يأ :ش ( دسفي مل ام) :م رويطلا عيمج ضيب

 . اهيف َءيش

 هبو « اًيح ناك ولو «خرفلا ةميق يأ :ش ( اًيح هتميق هيلعف تيم خرف ضيبلا نم جرخ نإف) :م
 : هللا همحر - يعفاشلا لاقو «هيف ءيش ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو « «طوسبملا» يف حرص

 اذهو) :م هيلع ءيش ال رسكلا ريغب اًيم ناك هنأ ملع ولو « ال مأ رسكلاب هتوم نأ ملعي ملاذإ اذه

 ىوس مرغيال نأ سايقلاو) :م نآلا يتأي ههجوو « ناسحتسا ةميقلا بوجو يأ :ش (ناسحتسا

 رسكلاو « يجلا خرفلا هتم جرخيل دعم ضيبلا نأ ناسحتسالا هجو ‹ ةمولعم ريغ خرفلا ةايح نال ؛ ةضيبلا

 لاحب ةلصاو ةلص ءابلاو « رسكلا ىلع توملاب فاضي يأ :ش (هيلع هب لاحيف «هتومل ببس هناوأ لبق

 . هتميق هيلعف :ش (اًطايتحا) :م رسكلا ىلع توملا

 ايم اًتينج تقلأف ةيبظ نطب برض اذإ) :م ناسحتسالاو « سايقلا ىلع يأ :ش ( اذه ىلعو) :م

 : ناسحتسالا يفو «مرغي ال : سايقلا يفف « اهنينجو ةيبظلا ةميق يآ :ش ( امهتميق هيلعف تتامو

 ال نأ يغبنيو « عضولاب اهتميق نم ضقني ام : نينجلا يفو « لثملا : مألا يف يعفاشلا دنعو « مرغي

 ةميق هيلع ناك يه تتام مث « اتيم اًتينج تطقسأف ةيراج نطب برض ول امك نينجلا ةميق بجي
 . نينحلا ةميق انه تبجو فيكف « نينجلا نامض ال ةرحلا ةيد وأ ةيراجل ا

 بجاولا نامضلاف هجو نم سفنلا مكح يفو « هجو نم ءزجلا مكح يف نينجلا نأب : بيجأ
 ينبمف ديصلا ءازج امأو ‹ كسنلا عضوم يف بجي الف « طايتحالا ىلع ينبم ريغ دابعلا قح يف

 . ءازجلا بوجوو نينجلا يف سفنلا ةهبش هيف حج ريف طايتحالا ىلع

 روقعلا بلكلاو « ةرأفلاو « برقعلاو « ةيحلاو « بئذلاو « ةأدحلاو « بارغلا لتق يف سيلو) :م

 الك هللا لوسر ىنثتساف : لاق ثيح لصفلا اذه لوأ يف -هللا همحر - فنصملا ركذ :ش (ءازج

 مالكلا انركذو « ةعبس تراصف « ةرأفلا ةدايز عم انه اه اهداعأو « اتس اهدعو «قساوفلا سمخلا

 تاياورلا يف ركذي ملف بئذلا امأ : يزارتألا لاقو .انه اهو كانه بئذلا : تلق ٠ ىصقتسملا يف
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 ‹ ةرأفلاو ‹ برقعلاو « ةيحلاو « ةأدحلا : مرحلاو لحل ا يف نلتقي قساوفلا نم سمخ » : ب هلوقل

 ‹ ةيحلاو ‹ برقعلاو « ةأدحل او «بارغلاو « ةرأفلا مرحملا لتقي » : ةي لاقو « « روقعلا بلكلاو

 تاياورلا ضعب يف بئذلا ركذ دقو « روقعلا بلكلاو

 ةياور ىلعو « يواحطلا ةياور ىلع ءادتبا هلتق حبي ملاذهلو «ثيداحألا بتك يف ةحيحصلا
 ‹ نهام سمخلا ركذ ةي يبنلا نأل ؛هلتق حابي ال بئذلا نأ هلصحم : لاق مث « هلتق حابي يخركلا

 ‹ ىنعم سمخلا ركذك نكي مل الإو « نيمكح ريغ همكح سمخلا ريغ نأ ىلع لدي سمخلا ركذف
 . یھتنا

 رابتعاب ىنعم «هيلع ديزملاو ديزملا نم دحاو لكو « هيلع داز ام يفاني ال نيعملا ددعلا ركذ :تلق

 ‹ هيفاولاقامانركذو «ثيدحلا لهأ نم بئذلا ىور نم كانه انركذ دقو < كلذ يضتقي لاح

 . ةلالدلا وأ ةياور ىلع ةتسلا لصفلا اذه لوأ يف فنصملا ركذ : لاقو

 يتلا ثيداحألا يف بئذلا ركذي مل : لاقي نأ هريدقت « ردقم لاؤس نع باوج اذه ناك :تلق

 ةدايز هركذ - هللا همحر - فنصملاف « بئذلا ركذ اهيف سيلو + امهريغو ناخيشلا اهجرخأ

 ام بئذلا يف نإف « صنلا ةلالد ثيح نم وأ هيف تءاج ةياور ثيح نم هركذ امنإ باجأف «ءامهيلع

 . ةدايز عم بلكلا يف

 -هنع هللا يضر - رمع نبا نع يور «بئذلا وه روقعلا بلكلا نأ تاياورلا ضعب يف ءاجو

 لاق : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ملسمو « يراخبلا هاور اميفف ةرأفلا امأو . هریغو

 ‹ ةرأفلاو ‹ برقعلاو « ةأدح لاو بارغلا ؛ مرحلاو لحل ا يف نلتقي قساوف سمخ » : ةي هللا لوسر

 باودلا نم سمخ » : امهل ظفل يفو «برقعلا نع ضوع ةيحلا : ملسمل ظفل يفو « روقعلا بلكلاو

 «بارغلاو « ةأدحلا« مرحلاو «لحلا يف نلتقي قساوف نهلك عبرأ » : ملسمل ظمل يفو . « قساوف نهلك

 ‹« سانلا ىذأل اهرحج نم اهجورخل ةقسيوف ةرأفلا تيمسو « ىهتنا « روقعلا بلكلاو « ةرأفلاو

 . مهلاومأ داسفإو

 لحلا يف نلتقي قساوفلا نم سمخ) :م : اَب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م

 يف هوجوب يور ثيدحلا اذه :ش ( روقعلا بلكلاو « ةرأفلاو «برقعلاو « ةيحلاو «ةأدحلا : مرحلاو

 هيف سيلو « -اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح فنصملا ركذ ال برقألاو < انركذ امك «حاحصلا»

 «برقعلاو « ةأدحلاو ‹ بارغلاو « ةرأفلا مرحملا لتقي : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو) :م برقعلا هيفو ةيحلا

 : لاق ةا يبنلا ةوسن ىدحإ نع« ملسمو «يراخبلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( روقعلا بلكلاو « ةيحلاو

 ريخأتو دقت هيف ىرت امك اذهو « بارغلاو « ةيحلاو «برقعلاو « ةرأفلاو « روقعلا بلكلا مرحملا لتقي»

 . ملسمو يراخبلا ةياور نيبو ‹ فنصلملا ةياور نيب

 هلاح امو هاور نم لصفلا لوأ يف انركذ دق :ش ( تاياورلا ضعب يف بئذلا ركذ دقو) :م
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 لكأي يذلا بارغلاب دارملاو < هانعم يف بئذلا نإ :لاقي وأ ٠ بئذلا : روقعلا بلكلاب دارملا :ليقو

 ءىدتبي الو اًبارغ ىمسي ال هنأل ؛ىنفتسم ريغف قعقعلا امأ ٠ ىذألاب ءىدتبي هنأل ؛طلخيو فيجا

 شحوتملاو ‹ سنأتسملاو ‹ روقعلا ريغو روقعلا بلكلا نأ - هللا همحر.- ةفينح يبأ نعو « ىذألاب

 عوبريلاو بضلاو ىاوس ةيشحولاو ةيلهألا ةرأفلا اذكو ‹ سنجلا كلذ يف ربتعملا نأل ؛ ءاوس امهنم

 . ىذألاب نائدتبي ال امهنأل ةانفتسملا سمخلا نم اسيل

 ةغيص ىلع نوكي نأو «مولعملا ةغيص ىلع نوكي نأ زوجي ركذ : هلوق يفو «كانه عجاريلف

 . برقأ يناثلاو «لوهجلملا

 - هنع هللا يضر - رمع نع يور رثأ نآلا رم دق :ش ( بئذنا روقعلا بلكلأب دارملا : ليقو) :م

 راشأو «روقعلا بلكلا ىنعم يف يأ :ش ( هانعم يف بئذلا نإ : لاقب وأ) :م بئذلا روقعلا بلكلا ن

 . صنلا ةلالدب هنأ ىلإ يفاكلا لوقلابو ةياورلاب تبثي بئذلا ركذ نأ ىلإ لوألا لوقلاب
 :م ةفيج عمج :ش ( فيجلا لكأي يذلا) :م «ثيدحلا يف روكذملا يأ :ش ( بارغلاب دارملاو) :م

 هركذ دقو « ىرخأ سجنلا لكأيو « ةرات بحلا لكأي ىنعي سجنلاب بحلا طلخي يأ :ش (طلخيو)

 - فسوي يبأ نع يورملا وه فيحلا لكأي يذلا وه : بارغلاب دارملاو «لصفلا اذه لوأ ىف فنصلملا

 اذهب داریو :ش (یذآلاب ءیدتبپ هنأل) :م هلوقو « طلخیو : ظفل هف دازو « انه هداعأو - هللا همحر
 . لتقي يذؤملاو « هركذ نع ىنغتسم اذه ناكو « اراركت عقو اذه نأب لمكألا هلاق ام

 اًبارغ هتيمست مدع امأ :ش ( یذألاب ءیدتبی الو « اًبارغ یمسی ال هنأل ؛ ینثتسم ریغف قعقعلا امأ) :م

 بجي ال نأ يغبنيف « ةبادلا ربد ىلع عقي اًمئاد هنأل ؛ رظن هيفف ىذألاب هئادتبا مدع امأو « ملسمف

 لاقو . رظن ىذألاب ءىدتبي ال ًالوأ : لاق هنأل ؛ هنم بیجعاذه : تلق . یهتتنا « ءازحملا هيف

 توص يف ليق : - هللا همحر - يكاكلا لاقو «ةقعقعلا هتوصو فورعم رئاط قعقعلا : يرهوجلا

 .رورس قعقعلا

 (امهنم شحوتملاو سنآتسملاو روقعلا ريغو روقعلا بلكلا نأ : -هللا همحر - ةفينح يبأ نعو) :م

 يتلا ةقيقحلا ينعي :ش ( سنجلا كلذ يف ربتعملا نأل ءاوس) :م روقعلا ريغو روقعلا بلكلا نم يأ :ش

 ‹ يلهألا هيف يوتسيف هسنج لتق زوجي اذهلو «ديصب سيل هسنجو « درف نود دارفألا اًبلك ىمست
 وهو هيلع صوصخملا فصولا لاطبإل صقتن هنأل رظن هيف : ليق « هريغو « روقعلاو ٠ يشحولاو
 . هيف عبط كلذ نإف «هئاذإ عون راهظإل لب ديقلل سيل هنأب بيجأو « اروقع هنوك

 نماسيل عوبريلاو بضلاو) :م ثيدحلا قالطإل :ش ( ءاوس ةيشحولاو ةيلهألا ةرأفلا اذكو) :م

 نم امهنأل ءازجلا امهنم لك لتق ىف بجي ىنعي :ش ( ىذألاب نائدتسبي ال امهنأل ؛ ةانفتسملا سمخلا

 اهنإف ةرأفلا فالخبب < یذألاب نائدتبی الو «ةقلخلا لصأب نايشحو ناعنتي امهنأل ؛ دويصلا

 ‹ قئاضملا لخديو « مهتويب مهيلع مرضيو سانلا لاومأ قرسيو رئارغلا بقني هنألو ؛ ةانثتسم
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 تسيلو ‹ دويصب تسيل اهنأل ؛ ءيش دارقلاو «ثيغاربلاو ‹ لمنلاو ٠ ضوعبلا لتق يف سيلو
 ال امو ‹ يذؤت يتلا ءارفصلا وأ « ءادوسلا لمنلاب دارملاو « اهعابطب ةيذؤم يه مث « ندبلا نم ةدلوتمب

 لثم ءاش ام قدصت ةلمق لتق نمو . ىلوألا ةلعلل ءازجلا هيلع بجي ال نكلو « اهلتق لحي ال يذؤي

 ماعطلا نم فك

 نمامهنأل « ءازجلا فلدلاو « دومسلا يف - هللا همحر - فسوي يبألو « اريبك اداسف دسفيو

 . یذألاب ءیدتبی ال يذلا شحوتملا معنتملا سنجلا

 اهنأل :ش ( دويصب تسيل اهنأل ؛ ءيش دارقلاو ‹ ثيغاربلاو « لمنلاو « ضوعبلا لتق يف سيلو) :م
 تسيلو) :م ثفتلا ءاضق نم ءايشألا هذه تسيلو ىذألل ةبلاط يه لب « ىذألا نع ةشحوتمب تسيل

 هنأل ؛ نيتلع اناك نإو « نيتلع ركذو « ءيجيام ىلع ةلمقلا نع هب زرتحاو :ش ( ندبلا نم ةدلوتمب

 مكحلا نأ يف ةدحاو ةلع ىنعمب ةريثك للعب نوكي بلسلا عضوم يفو « بلسلا عضوم يف ركذ

 ‹ سفانخلاو «ذفانقلا لتق يف سيل :(طيحملا» يفو . ةدحاولا ءافتناب يفتني امك عيمحجلاب يفتني

 ‹ نينج مأو رصرصلاو ليللا حايصو <« ةلدلاو « روبنزلاو « بابذلاو « غزولاو ٠ فحالسلاو

 ‹« ندبلا نم ةدلوتم الو « دويصب تسيلو اهتارشحو ضرألا ماوه نم امهنأل ءيش سرع نباو

 - هللا مهمحر - دمحأو « يعفاشلاو « روث وبأو « ءاطعو « رمع بجوي ملو « لمقلا فالخب

 . ذفنقلا لتقب ءازحجلا بجي : - هللا همحر - فسوي يبأ نعو «اًئيش اهيف

 :م اهلتقب ءازجلا بجي الف :ش ( اهعابطب ةيذؤم) :م هعم ركذ امو ضوعبلا يأ :ش ( يه مث) :م

 : هلوق نم - هللا همحر - دمحم دارم يأ :ش ( يذؤت يتلا ءارفصلا وأ « ءادوسلا لمنلاب دارملاو)

 ةثوغرب لتق مرحم هظفلو « «ريغصلا عماجلا» يف هركذ ام رخآ ىلإ لمنلاو ضوعبلا لتق يف سيلو
 ( اهلتق لحي ال يذؤي ال امو) :م قبلاو ثوغربلا لصألا يف ركذي ملو « هيلع ءيش الف ةلمن وأ ةقب وأ

 اهلتق اذإ اذه عمو ءاهلتق لحي ال نكلو « ةلمنلا ينعي « اهلتق لحي ال يذؤن ال يتلا لمنلا يآ :ش

 ةلعلاو ‹ ندبلا نم ةدلوتمب تسيل اهنأ يهو :ش ( ىلوألا ةلعلل ءازجلا هيلع بجي ال نكلو) :م مرحلا

 . اهعابطب ةيذؤم اهنوك ةيناثلا

 ءائيش معطأ ةلمق لتق نإو « «ريغصلا عماجلا» يف ركذ :ش ( ءاش امم قدصت ةلمق لتق نمو) :م

 همحر - فنصملا هحضوأو ءريثكلاو ليلقلا لمشي ءيش ظفلو « ءيشب قدصت : لصألا يف لاقو

 ثيح « «هحرش» يف -هللا همحر - يرودقلا هركذ اذكو :ش ( ماعطلا نم فك لثم) :م هلوقب -هللا

 همحر - « يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا مامإلا لاقو « ماعط نم فكب ءاش اب قدصتي : لاق

 نع - هللا همحر - دايز نب نسحلا ركذو : لاق مث ةقدصلا رادقم ةياورلا رهاظ يف ركذي ملو : هللا

 تناك نإو « ةرسك معطأ اهاقلأ وأ « ةلمق مرحملا لتق اذإ : لاق هنأ - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ

 ىلع اهاقلأ ولو ‹ عاصلا فصن معطأ رثكأ ناك نإو «ماعطلا نم ةضبق معطأ ةثالث وأ « نيتنثا

۳44 



 هنأ ايلع لدي اذهو « ايش معطأ : «ريغصلا عماجلا» يفو « ندبلا ىلع يذلا ثفتلا نم ةدلوتم اهنأل

 ةدارج لتسق نمو . اعبشم نكي مل نإو ةحابإلا ليبس ىلع اًريسي ايش اًتيكسم معطي نأ هيزجي

 يفامك «هيلع ءيش الف « اهلتقف ضرألا ىلع ةطقاس تناك ولو ءءاش اب قدصت ضرألا

 . ثوغربلا

 ولو « ءازجلا هيلعف لمقلا سمشلا رح لتقيل سمشلا يف هبايث عضو مرحم : «ىواتفلا» يفو
 ىهتنا « لمقلا تامف بوثلا لتف ول امك «هيلع ءيش ال لمقلا لتق دصقي ملو « سمشلا يف عضو

 هلتق ولو « هتیحنت هرکی مل هبایث وأ « هندب ىلع لمقلا رثك ول : - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو .

 ولو قدصتي اهلتقو ةلمق اهنم جرخآو لعف نإف « هتيحلو هسأر يلفي نأ هركيو « ءيش همزلي مل

 . زيجولا حرش» يف اذكو «سأرلا نع ىذألا ةلازإ نم هيف امل « ةمقلب

 نيتنثا يفو . اهلتق ةلمق يف اريثك اًئيش معطأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يورو

 يضاق»و ٠ «طيحملا» يف اذك « قيقد نم فك ةلمقلا يف فسوي يبأ نعو « ماعط نم فك ثالثو

 هللا يضر - رمع نبا نعو «زبخ ةرسك معطأ هسأر نم ةلمق ىقلأ : «لئاسملا نويع» يفو « «ناخ

 نم هحرطي الو « هلتقي ال كلام نعو «ماعط نم ةضبق وأ « ةعطق وأ « ةرسكب قدصتي - امهنع

 . - هللا همحر - دمحم لاق امك اًتيش معطي :دمحأ لاقو «ماعط نم ةنفح هيلعف هلتق نإف « هسأر

 ‹ ءاطع نعو « رثك اذإ رفكي : يوونلا لاقو ءاهقوف امف ةرمت - هللا همحر - قاحسإ لاقو

 « سواطو « ريبج نباو « بيسملا نب ديعس لاقو « ماعط نم ةضبق - امهنع هللا يضر - ةداتقو

 دوعي نأ مرحمللو « ةجح اًنيش اهيف بجوأ نل سيل : رذنملا نبا لاقو ءاهيف ءيش ال :روث وبأو

 نباو «يعفاشلاو «ءاطعو «ديز نب رباجو «سابع نباو « باطخلا نب رمع لوق وهو «هريخل
 [ لاق نم ]: لالحلا لاق : « ىقتنملا» يفو . كلامو «رمع نبا ههركو « ملعلا لهأ رثكأو ءلبنح

 هيلإ راشملا هلتقف ةلمق ىلإ مرحملا راشأ ولو : «نويعلا» يفو « ةرافكلا هيلعف ينع لمقلا اذه عفرا

 لعجي ىتح ديصمب سيل لمقلا نأل ؛ دعباذه ىف : ىجورسلا لاق «ءازجلا ريشملا ىلع بجي

 يأ :ش (ندبلا ىلع يذلا ثفتلا نم ةدلوتم) :مةلمقلا نال يأ :ش (اهنأل) :م . نمألل ًاليزم ةراشإللاب

 معطأ :«ريغصلا عماجلا» يفو) :م فيظنتلا مدعو ةلازإلا ةلق نم ندبلا ىلع يأ نردلاو خسولا نم

 ريغ نم اًئيش معطأ ةلمق لتق اذإ : «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم لاق يأ :ش (اًتيش

 هیزجی هنأ ىلع لدی) :م «ريغصلا عماحلا» يف هركذ يذلا يأ :ش (اذهو) :م : فنصملا لاقو « نييعت

 . اهوحنو زبخ رسكك :ش ( اعبشم نکی مل نإو « ةحابإلا ليبس ىلع ؟ريسي اًئيش اتیکسم معطي نأ

 نبأ نع يورو « ريثكلاو « ليلقلا لمشي اب : هلوق :ش ( ءاش امم قدصت ةدارج لتق نمو) :م

 . -امهنع هللا يضر - رمع
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 نم ريخ ةرمتو .ذخآلا هدصقيو ةليحب الإ هذخأ نكي ال ام ديص نإف ء ربلا ديص نم دارحلا نأل

 .ةدارج نم ريخ ةرمت : - هنع هللا يضر - رمع لوقل ؛ ةدارج

 هنعو « ةدارج نم ريخ ةرمتلا هنعو «ماعط نم ةضبقب تادارج يف رمأ هنأ ًاضيأ ةرمت : ةدارحجلا يفو
 ديص نم دارجلا نأل) :م - هللا همحر - روصنم نب ديعس هجرخأ « نيتدارج نم يلإ بحأ ناترمتلا
 هنأ يورف ءدارجلا يف ءاملعلا فلتخا :ش ( ذخآلا هدصقيو ةليحب الإ هذخأ نكي ال ام ديص نإف « ربلا

 . رحبلا ديص نم

 عمانجرخ : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع مزهملا يبأ ثيدح نم يذمرتلا هركذ اذكو
 «انيصع وأ انفايسأب هبرضن انلعجف «دارج نم لجر انلبقتساف ةرمع وأ « ةجح يف هيي هللا لوسر
 « بيرغ ثيدح اذه - هللا همحر - يذمرتلا لاقو « رحبلا ديص نم هنإف هولك : ږي يبنلا لاقف

 . -هللا همحر - ةبعش هيف ملكت دقو « نايفس نب ديزي همسا مزهملا وبأو

 مزهملا :لاقو « مرهلا يبأ نع ملعملا بيبح ةياور نم - هللا همحر - دواد وبا هاورو
 نع ناباج نب نوميم نع هاور ةملس نب دامح نأ مهولا هجو : تلف . مهو ثيدحلاو "٠ فيعض

 نم ةريثكلا ةعامجلا ميجلا نوكسو « ءارلا رسكب لجرلاو « عوفرم ريغ : هلوق بعك نع عفار يبأ
 ‹«طوس عمج انطايسأ عقو : يذمرتلا ةياور يفو « ةصاحخ دارجلل الإ كلذ لاقي الو « دارجلا
 ءازجلا بجيف -هللا همحر - فنصملا لاق امك «ربلا ديص نم هنأ حيحصلاو « طاوسأ روهشملاو
 - امهنع هللا يضر - سابع نباو « رمع لوق وهو : - هللا همحر - نيدلا نيز انخيش لاق « هلتقب

 امك « روهشملا حيحصلا هلوق يف يعفاشلاو « كلامو « ةفينح وبأ لاق هبو «حابر يبأ نب ءاطعو

 ربلا ديص نم هنأ وهو « ثلاث لوق هيفو : انخيش لاقو « ملعلا لهأ رثكأ نع يبرعلا نبا هاكح

 . روصنم نع میشه نع «هننس) يف روصنم نب دیعس هاورو «رحبلاو

 ( ةدارج نم ريخ ةرمت - هنع هللا يضر - رمع لوقل ةدارج نم ريخ ةرمتو) :م : هلوق نسحلا نعو

 ةدارج لك ناكم نوقدصتي اولعجو « مهمارحإ يف اريثك ادارج اوباصأ صمح لهأ نأ ةصقو :ش

 « ةدارج نم ريخ ةرمت «صمح لهأ اي ةريثك مكمهارد نإ - هنع هللا يضر - رمع لاقف « مهردب
 هللا يضر - رمع لأس ًالجر نأ ديعس نب ىيحيانربخأ «أطوملا» يف - هللا همحر - كلام ىورو

 يبأ نع مزهملا يبأ نع ةملس نب دامح نع ]۸٠١[ مرحملل رحبلا ديص يفءاجام» جحلا يف يذمرتلا هاور (1)

 وبأو « ةريره يبأ نع مزهملا يبأ ثيح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدحلا اذه : لاق مث . اعوفرم ..... ةريره

 .كورتم : هيف ظفاحلا لاق : تلف . ةبعش هيف ملكت دقو نافيس نب ديزي همسا مزهملا

 يبأ نع عفار يبأ نع ناباج نب نوميم نع دامح نع[۳٥۱۸] مرحملل دارحجلا يف باب- حجل ا يف دواد وبأ هاور (۲)

 ثيدح سفنب ةريره يبأ نع مزهملا يبأ نع ملعملا بيبح نع هاورو «هظفل نودب « رحبلا ديص نم دارجلا» ةريره
 يبأ نع ناباج نب نوميم نع دامح نع هاور مث . مهو اًعيمج ناثيدحلاو فيعض مزهملا وبأ : لاق مث يذمرتلا

 . هلوق بعک نع عفار
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 نكيو « تاغزولاو سفانخلا هبشأف « تارشحملاو ماوهلا نم هنأل ةافحلسلا لتق يف هيلع ءيش الو

 هيلعسف مرحلا .ديص بلح نمو « اديص نكي ملف ذخألاب دصقي ال اذكو « ةليح ريغ نم اهذخأ

 عابسلاك ديصلا نم همحل لكؤي ال ام لتق نمو . هلك هبشأف « ديصلا ءازجأ نم نبللا نأل ؛هتميق

 لاقف « مهردب بعک مکحي یتح : لاقي : بعکل رمع لاقف « مرحم وهو اهلتق ةدارج نع - هنع

 . ةدارج نم ريخ ةرمت « مهاردلا دجتل كنإ : بعكل - هنع هللا يضر - رمع

 ماللا حتفو نيسلا مضب :ش (ةافحلسلا لتق يف) :م مرحملا ىلع يأ :ش ( هيلع ءيش الو) :م

 لاق «فحالسو « فلاحس اهعمجو ربلا يف نوكي دقو «فورعم ءاملا ناويح نم عون ءاجلا نوكسو

 همحر - ديبع وبأ ىكحو « ةافحلسلا دسأ ينب ةغل يف ىثنألاو ملعلا فحالسلا نم ركذلا : ءارفلا

 راغص يه : «ناويدلا »بحاص لاق « ةرح عمج يأ اهنكل ةبهلاب لثم « ةفحلس مهضعب نع - هللا

 « ءافلا مضب ءاسفنخ عمج وهو :ش ( سفانخلا هبشأف تارشحلاو ماوهلا نم هنأل) :م ضرألا باود

 ءاجو « حيرلا ةنتنم ءادوس ةبيود وهو «اعيمج حتفلاو مضلاب اهححصو : «روهمجلا» باتك يفو

 :م صربأ مآ ةامسملا يهو ةغزو عمج :ش ( تاغزولاو) :م ءافلا حتفب ةسفنخلاو سفنخلا اهانعم يف

 :ش ( اديص نكي ملف «ذخألاب دصقي ال اذكو ةليح ريغ نم) :م ةافحلسلا ذخأ يأ :ش ( اهذخأ نكميو)

 . - هللا همحر - دمحأو - هللا همحر - ىعفاشلا لاق هبو « ءازجلا اهلتقب بجي الف

 مكيقسن» : ىلاعت هلوقل :ش ( ديصلا ءازجأ نم نبللا نأل  هتميق هيلعف مرحلا ديص بلح نمو) :م

 - دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « ضيعبتلل نم ةملكو « ۲١( ةيآلا : نونمؤملا ) 4 اهنوطب يف ام

 وهو « هنمضيال :ةلبانحلا نم ىضاقلاو ةيعفاشلا نم - هللا همحر - ينايورلا لاقو - هللا مهمحر

 . - هللا همحر - كلام لوق

 الإو هنمض ديصلا صقن نإ : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاقو - هللا همحر - يوونلا لاقو

 ول - هنع هللا يضر - ينامركلا لاقو . طلغ هنع هلقنو - هللا همحر - يجورسلا لاقو . الف

 هنم ناك ام اذكف « مرحملا ىلع مارح ديصلا لوانتو « هنيع نم دلوتي هنأل « هلك هنبل هبشأف يأ

 . لكلاب ضعبلل ارابتعا

 مامإلا لاقو « هنيعب يرودقلا ظفل اذه :ش ( عابسلاك ديصلا نم همحل لكؤي ال ام لتق نمو) :م

 . نيدلا ديمح هلاق اذك « ليفلاو

 . یهتنا ‹ داع يداع لتاق بهتني فطتخم لكل مسا عبسلا نأل « هيف يزارتألا لاقو

 درقلا يف دجوي ال ةداع لاقو « عبسلا هب فصو يذلا فصولا نأل « رظن هرظن يف : تلق

 ام عابسلا وحنو يأ اهوحنو هلوقب ديري نأ زوجيو - هللا همحر - يزارتألا لاق مث « ةداع ليفلاو
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 ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . هانددع ام وهو « عرشلا هانثتسا ام الإ « ءازجلا هيلعف ءاهوحنو

 لوانتي بلكلا مسا اذكو « ةانئتسملا قساوفلا يف تلخدف « ءاذيإلا ىلع تلبج اهنأل ؛ ءازحلا بجي

 داطصيل وأ « هدلجل امإ « ذخألاب ادوصقم هنوكو « هشحوتل ديص عبسلا نأ انلو . ةغل اهرسأب عابسلا

 ددعلا لاطبإ نم هيف امل عنتمم قساوفلا ىلع سايقلاو « هاذأ عفدل وأ « هب

 . ىهتنا « بلعثلاو ليفلاو فلدلاو رومسلاو نابرطلاك عابسلا نم همحل لكؤي ال

 ‹ يكاكلا هلاق كلذكو « ريطلا عابس يأ « اهوحنو لمكألا لاقو « ىفخي ال لمأت هيف : تلق

 . ريطلا عابسو مئاهبلا عابس نيب كلذ يف قرف الو : يجورسلا لاقو « هجوألا وهو

 سمخلا نم ىضماميف ينعي :ش ( هانددع ام وهو « عرشلا هانثتسا ام الإ « ءازجلا هيلعف) :م

 لاق هبو ء الص عابسلا يف يأ :ش ( ءازحلا بجي ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو) :م قساوفلا

 ءازج ال بارغلاو بئذلاو دهفلاك شحولاو ريطلا نم ررضلاب ةئدتبملا عابسلا : كلام لاقو «دمحأ

 . بجی اهریغ يفو هيف

 دلوتملا يف الو « همحل لكؤي ال اميف ءيش ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاق يجورسلا يفو

 بئذلا نيب دلوتملا وهو « ميملا نوكسو نيسلا رسكب عمسلاك همحل لكؤي ال امو همحل لكؤي ام

 يف تلخدف < ءاذيإلا ىلع) :م تقلخ يأ :ش ( تلبج) :م عابسلا نأل يأ :ش ( اهنأل) :م عبضلاو

 سمخلاك راص ءاذيإلا اهعبط يف ناك ام لكف « اهعبطب ةيذؤم تقلخ اهنأل :ش ( ةانفتسملا قساوفلا

 . قساوفلا

 ةغللا ثيح نم يأ :ش ( ةغل) :م اهعيمجب يأ :ش ( اهرسأب عابسلا لوانتي بلكلا مسا اذكو) م

 كبالك نم اًبلك هيلع طلس مهللا» : لاقف بهل يبآ نب ةبتع ىلع ىعد نيح ةي هنأ ىرت الأ
 . © رايك هئاعدب دسألا هسرتفاف

 :م هنوکلو ېا :ش ( هنوکو) :م سانلا نيعأ نع هدعبو :ش ( هشحوتل ديص عبسلا نأ انلو) :م

 دايطصالا لجأل وأ يأ :ش ( هب داطصيل وأ) :م رمنلاو دسألا يف امك :ش ( هدلجل امإ ذخألاب ادوصقم)

 . (عنتم قساوفلا ىلع سايقلاو) :م ءازجلا هلتقب بجيف ريزنخلا يف امك :ش ( هاذ عفدل وأ) :م دهفلاک هب

 عنتم سايقلا اذه لاقي نأ هريدقت « قساوفلا ىلع يعفاشلا سايق نع باوج اذه : ش

 هيلع صن يذلا :ش ( ددعلا لاطبإ نم) :م هسايق يف يأ :ش ( هيف امل) :م قرافلا دوجول فيعض

 . اهريغ اهب متقحلأ ثيح سمخل ا ددع متلطبأ متنأ : ليق نإف

 ‹ ميقتسم ريغ ءاذيإلا ةلقب ةرضملا عابسلا قاحلإ امأ « اهانعم يف وه ام اهب انقحلأ نحن : هل ليق
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 همحر - رفز لاقو « ةاش هتميقب زواجي الو .كلمأ فرعلاو « افرع عبسلا ىلع عقي ال بلكلا مساو

 ؛ ةاشلا هيفو ‹ ديص عبضلا » :ةي هلوق انلو . هنم محللا لوكأمب ارابتعا تغلب ام ةغلاب بجت : -هللا

 ةميق ىلع دادزي ال هجولا اذه نمو «ذؤم براحم هنأل ال هدلجب عافتنالا ناكمل هتميق رابتعا نألو

 الو انيلإ ىدعتي ال اهؤاذيإف عابسلا امأ « انتويب نكست اهنأل « انيلإ ىدعتي قساوفلا ءاذيإ نأل

 . اهب قحلي الف ‹ صوصنم ا ىنعم يف نكي ملف « انم برقلا يف الو انتويب يف نكتسي
 - يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( كلمأ فرعلاو « اًفرع عبسلا ىلع عقي ال بلكلا مساو) :م

 . ةغل عابسلا لوانتي بلكلا مسا اذكو : - هللا همحر

 مسا قالطإ نم نومهفي ال مهنأل ؛ لاق ام فالخب سانلا فرع يف عقي ال هنأب : هنع باجأف

 لكأي ال فلح اذإ اذهلو « ةيوغللا ةقيقحلا نم ىوقأو حجرأ فرعلاو « مهدنع فورعملا بلكلا

 زواجي الو) :م ةقيقحلا يف اًسأر ناك نإو هيف فرعلا مدعل ثنحي ال روفصعلا سأر لكأف اًسأر

 ىلع زواجي الو « عابسلا نم همحل لكؤي ال ام ةميقب وأ عبسلا ةميقب زواجي ال يأ :ش ( ةاش هتميقب

 لوعفم هنأ ىلع بصنلا زوجيو « زواجي ال » هلوق ىلإ هدنسأ هنأل « عفرلاب ةاشو « لوهجملا ةغيص
 . امد غلبي ال ىنعملاو ‹ رورجملاو راجلا ىلإ لعفلا دنسأو « ناث

 (هنم محللا لوكأمب ارابتعا تغلب ام ةغلاب ) :م هتميق يأ :ش ( بجت - هنع هللا يضر - رفز لاقو) :م

 :م يمدآل اكلم عبسلا ناك اذإ امكو « محللا لوكأم ديصلا ناك اذإ امك ينعي « ديصلا نم يأ :ش

 بيرغ اذه :ش ( ةاشلا هيفو « ديص عبضلا) :م ايب يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو)

 هيفو ‹ ديص عبضلا» : يَ يبنلا نع انباحصأ ىور ام انلو : - هللا همحر - يزارتألا لاقو « اج

 ٤ . ٠ ةاشلا

 دازی ال «ةاشلا ريدقتب عرشلا درو امل هنآ هب لالدتسالا هجوو « لوألا نم برغأ اذه : تلق

 . اهيف يأرلل ءادتها ال ريداقملا نأل « اهيلع

 ( ذؤم براحم هنأل ال) :م لوكأم ريغ محللا ذإ :ش ( هدلجب عافتنالا ناكمل هتميق رابتعا نألو) :م

 دنهلا لهأ هملعي ليفلاك عابسلا ضعب يف امك ةبراحملا ىنعم دلجلا لجأل ال ةميقلا رابتعا ينعي :ش

 نع جراخ رمأ كلذو « نيطالسلاو كولملل بولطم ىنعم وهو « ركسعلا مزهي ثيحب ةبراحللا

 رابتعاب دلجلا رابتعا يفتنيف ءاعرش هل موقيال ينعي « ءاذيإلا ىنعمل الو « ربتعي الف « ةيديصلا
 ريخ ةاشلا محل نأل « ابلاغ ةاشلا ةميق ىلع ديزي ال كلذلو « محللا لوكأم هنوك ريدقت ىلع محللا

 ىلع دادزي ال) :م اًيلَقع ًاليلد هركذ يذلا هجولا يأ :ش ( هجولا اذه نمو) :م عبضلاو عبسلا محل نم

 . لاجلا رهاظ ثيحب يأ :ش ( ؟رهاظ ةاشلا ةميق
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 بحجب : - هللا همحر - رفز لاقو . هيلع ءيش ال هلتقف مرحملا ىلع عبسلا لاص اذإو « ارهاظ ةاشلا
 ءاًشبك ىدهأو اًعبس لتق هنأ - هنع هللا يضر - رمع نع يور ام انلو . لئاصلا لمحجلاب ارابتعا

 عفد يف اًتوذأم ناك اذهلو ‹ ىذآلا عفد نعال ضرعتلا نع عونم مرحملا نألو ؛هانأدتبا انإ : لاقو

 دوجو عمو « ىلوأ هنم ققحتملا عفد يف اًتوذأم نوكي نألف ؛قساوفلا يف امك ىذألا نم مهول
 هل اًقح ءازجلا بجي ال عراشلا نم نذإلا

 يعفاشلا لاق هبو :ش ( هيلع ءيش الف هلتقف مرحملا ىلع ىلع عبسلا) :م تقو يأ :ش ( لاص اذإو) :م
 ركذ هنأ الإ « عابسلا ريغ يف فالخلا اذكو « ملعلا لهأ رثكأو - هللا مهمحر - دمحأو كلامو
 ًرابتعا هتميق بجت: - هللا همحر - رفز لاقو) :م« طوسبملا » يف اذك « اًبلاغ هيف دايصلا هنأ امل عبسلا
 ‹ بئذلا يف الإ نامضلا هيلع : - هللا همحر - رفز لاق « عطقألا حرش » يفو :ش ( لئاصلا لمحل اب
 اذكف ‹ ىذألل اًعفد هلتق ناك نإو هتميق طقست ال ناسنإ هلتقف ناسنإ ىلع لاص اذإ دلجلا ىلع هساقو
 . انه

 اذه :ش (هانأدتبا انإ : لاقو اشبك یدهأو اًعبس لتق هنأ - هنع هللا يضر - رمع نع يور ام انلو) :م

 للع - هنع هللا يضر - رمعنأ هب لالدتسالا هجو « « طوسبملا» نيف هرکذو «ادج بیرغ

 هيلع بجي مل هتلوصل اعفد هلتق لب < « هلتقب ئدتبي مل اذإ مرحلا نأ هب ملعف « هسفن لصأب هئادهإل

 ىلع مكحلا يفن ىلع لدي ال ركذلاب صيصختلا نأ ضرتعاو « ةدئاف ليلعتلل قبي مل الإو ٠ ءيش

 . لالدتسالا حصي الف هادع ام

 . تاياورلا يف امأو « عرشلا تاباطخ يف كلذ نآب بيجأو

 ‹ عرشلا باطخ ةلرنمب لحلا اذه يف - هنع هللا يضر - رمع لوق نأل ‹ رظن هيف : لیق

 .هدسفی الف « هب لالدتسالا زیح يف

 .ةدنسم ةياور هلوقو « لعفب وهاغنإ لالدتسالا نأ : باوجلاو

 نأ ههجوو « قساوفلا ثيدح ليلدب لالدتسالا اذه :ش ( ضرعتلا نع عون مرحملا نألو) :م

 نع اًعونم سيل يأ :ش ( ىذألا عفد نع ال) :م ديصلا ىلإ ضرعتلا نع عرشلا ةهج نم عونم مرحلا
 ناك ) :م هاذأ لجأل ضرعتلا نع هعانتما نوك لجألو يأ :ش ( اذهلو) :م هاذ عفد لجأل ضرعتلا

 ( قساوفلا يف امك ىذألا نم) :م مهوتملا ىذألا يأ :ش ( مهوتملا عفد يف) :م عشا نم :ش ( اتوذآم
 سش ( هتم ققحتاا عید يف ذ اًتوذأم نوکی نألف) :م نهنم ىذألا مهوتل نهلتق زاج امل هنأل < ‹ سمخلا :ش

 هلتقف حالس ریغب هعفد هنکمأ ول اذهلو « هنم غلبأو :ش (ىلوأ) :م لايصلا وهو « ققحتملا ىذألا يآ

 اًبجوم هلتق نوكي ال صنلا ةلالدب اًنوذأم هلتق راص املف .[. . .] يواحطلا هركذ « ءازجملا هيلعف

 . عراشلل يأ :ش ( هل اًقح ءازجلا بجي ال عراشلا نم نذإلا دوجو عمو) :م نامضلل



 لتق ىلإ مرحملا رطضا نإو . دبعلا وهو « قحلا بحاص نم هل نذإ ال هنأل ؛ لئاصلا لمحجلا فالخب

 سأب الو . لبق نم هانولت ام ىلع صنلاب ةرافكلاب ديقم نذإلا نأل ؛ ءازحلا هيلعف هلتقف ديص

 تسيل ءايشألا هذه نأل ؛ يلهألا طبلاو « ةجاجدلاو « ريعبلاو « ةرقبلاو « ةاشلا حبذي نأ مرحملل

 لصأب فولأ هنأل ؛ ضايحلاو « نكاسملا يف نوكي يذلا طبلاب دارملاو « شحوتلا مدعل دويصب

 الورسم اًمامح حبذ ولو .ةقلخلا

 :ش ( دبعلا وهو قحلا بحاص نم) :م دوج وم :ش ( هل نذإ ال هنأل « لئاصلا لمجلا فالخب) :م

 - يعفاشلا لاق هبو « اًضيأ نامضلا هيف بجي ال هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع يور هنآ ىلع

 دجوي مل هنأ عم نمضي ال ثيح « هيلع لوصلملا هلتقف فيسلاب لاص اذإ دبعلا مزلي الو - هللا همحر

 « ىلوملل اًقح ال هل اًقح رحلاك فلكم ىمدآ هنأل « لصألا ىف اًتومضم دبعلا ناك هكلام نم نذإإلا

 طوقسو « دترااذإ امك « هقح طقس ةبراحملا وهو هلبق نم حيبملا ءاج اذإف « هالومك فلكم هنوكل
 اذإ امك « هب ربتعي الف « هسفن وهو ‹« لصألا طوقس نمض يف ناك امغنإ ىلوملا كلم يه يتلا ةتبلا

 . دترا

 يف حرص هبو « ديصلا محل لكأ ىلإ رطضا نإ يأ :ش ( ديص لتىق ىلإ مرحلا رطضا نإو) :م
 ةرافكلاب ديقم) :م عراشلا نم :ش ( نذإلا نأل ء ءازجلا هيلعف هلتقف) :م «يرودقلا رصتخم» خسن ضعب

 ( هسأر نم ىذأ هب وأ اًضیرم مکنم ناک نمف : یلاعت هلوق وهو « قلحلا يف امك :ش (صنلاب
 . ٠۹١( يالا :ةرقبلا)

 اديقم ةرورضلا لاح هيف عراشلا هل نذأ دقو « مارحإلا روظحم قلحلا نأ اهب لالدتسالا هجو

 طقسي الو « ةرافكلاب اديقم ةرورضلا لجأل حابيف « مارحإلا روظحم ديصلا لتق اذكو « ةرافكلاب

 وأ مايص نم ةيدفف » : ىلاعت هلوق وهو :ش ( لبق نم هانولت ام ىلع) :م ةرافكلا نم هب قلعتي ام هنع

 - يروئلاو دمحأو كلام لاق هبو « ةتيلا لكأي ةتيمو اديص مرحملا دجو ولو € كسن وأ ةقدص
 يفو . ءازجلا يدؤيو ديصلا لكأي - هللا امهمحر- يبعشلاو فسوي وبأ لاقو . هللا مهمحر

 نبا نع «ةنازخلا» يفو - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور ىوقألا لعج « ةريخذلا»

 . ريخي يخركلا دنعو . يواحطلا هراتخاو « ةتيملا نم ىلوأ بصخلا ةعامس

 ضعب يفو :ش ( يلهألا طبلاو ةجاجدلاو ريعبلاو ةرقبلاو ةاشلا حبذي نأ مرحملل سب الو) :م

 دارملاو « دادغب يحاون نم ةيحان « ركسك ىلإ بوسنملا وهو « يركسكلا طبلا يرودقلا خسن

 :م مهنيعأ ىأرمب سانلاب ةطلتخم اهنأل :ش ( شحوتلا مدعل دويصب تسيل ءايشألا هذه نأل) :م يلهألا

 امأو :ش (ةقلخلا لصأب) :م سنأتسم :ش ( فول هنأل « ضايحلاو نكاسملا يف نوكي يذلا طبلاب دارملاو)

 . دويصلا ةلمج نم هنأل « هحبذ مرحملل زوجي ال رخآ سنج هنإف ريطي يذلا طبلا

 هتسبلأ اذإ هتلورس نم « شير هلجر يف ام وهو « واولا حتفب :ش ( لورسم اًمامح حبذ ولو) :م

١ 



 ءهضوهن ءطبل هيحانجب عنتمي الو « سنأتسم فولأ هنأ هل هللا همحر - كلام اًقالخ < ءازجلا هيلعف

 سانئتسالاو « ضوهنلا ءيطب ناك نإو هناريطب عنتم ةقلخلا لصأب شحوتم مامحلا : لوقن نحنو

 سانئتسالا هلطبي الف « لصألا يف ديص هنأل ؛ اًسنأتسم ايبظ لتق اذإ اذكو « ربتعي ملف « ضراع

 ال ةتيم هتحيبذف اديص مرحملا حبذ اذإو .مرحملا ىلع ةمرحلا يف ديصلا مكح ذخأي ال دن اذإ ريعبلاك

 لقتناف « هل لماع هنأل ؛ هريغل مرحلملا هحبذ ام لحي : هللا همحر - يعفاشلا لاقو . اهلكأ لحي

 . هيلإ هلعف

 كلام افالخ) :م - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( ءازجلا هيلعف) :م لورستف ليورس

 . ديصلا دح نع جرخف :ش ( هضوهن ءطبل هيحانجب عنتمي الو سنأتسم فولأ هنأ) :م كلامل يأ :ش (هل

 سانئتسالاو ضوهنلا ءيطب ناك نإو « هناريطب عنتم ةقلخلا لصأب شحوتم مامحلا :لوقن نحنو) :م

 . شحولا رامحو يبظلاك :ش ( ربتعي ملف ضراع

 ولو « لحي ال مامح جرب ىلإ امهس ىمر ول ىتح رارطضألا ةاكذب لحي ال ة ءاربلا : تلق نإف

 . رارطضالا ةاكذب لح اديص ناك

 رارطضالا ةاكذف « طيحملا » ىف هركذ « رارطضالا ةاكذب لحي لاق نم باحصألا نم : تلق

 سيل وهو الإ « ةاكذب يكذ هيلع ردقي ملف دن ول يروثلا نأ ىرت الأ « اديص هنوكب ال زجعلاب ةقلعتم

 :م تويبلا يف اًسنأتسم اًيبظ لتق اذإ ءازجلا بجي اذكو يأ :ش ( اًسنأتسم اًيبظ لتق اذإ اذكو) :م

 دن « رفن اذإ يأ :ش ( دن اذإ ريعبلاك) :م ضراع هنأل :ش ( سانئتسالا هلطبي الف « لصألا يف ديص هنأل)

 دودنلاب هنأل :ش (مرحملا ىلع ةمرحلا يف ديصلا مكح ذخأي ال) :م برضي برض باب نم « ادودن دني

 . اًلهأ همكح نع جرخيال

 هحبذ ام لحي - هللا همحر - يعفاتشلا لاقو . اهلكأ لحي ال ةتيم هتحيبذف اديص مرحملا حبذ اذإو) :م

 ليلعتلا اذهو :ش ( هيلإ هلعف لقتناف) :م هريغل لماع مرحملا نأل يأ :ش ( هل لماع هنأل « هريغل مرحلا

 » هلوقل ال « حاضيإلا » يف اًضيأ هركذ اذكهو « هحبذ » هلوقب قلعتت « هريغل » يف ماللا نأ ىلإ ريشي

 لجأل وأ هريغ لجأل هحبذ ءاوسو « هريغل لالح هنأ ىلع لدي « طوسبملا» يف هركذ ام نكلو « لحي

 وه لهو « هيلع مارح هلكأف ةتيم مرحملا هحبذام : لاق ء اذه ىلع لديام مهتمتت يفو « هسفن

 -ةفينح وبأو - هللا همحر - كلام لاق هبو « ةتيم نوكي ديدحجلا يف نالوق هنعف « هريغ قح يف ةتيم
 يفو « هريغل لحي : ميدقلا يفو « دترملا حبذك لحلا ديفي ال هحبذ نأل ء - هنع هللا يضر

 يفو « فالخ الب هيلع مرحملا ةحيبذ : - هللا همحر - يوونللا ٠ بذهملا حرش » يف « يجورسلا»

 ريثك هححصو هلح ميدقلا يفو « مهرثكأ دنع حصألا وهو هيرحت ديدجلا نالوق هريغ ىلع هييرحت

 مم



 نأل اذهو «يسوجملا ةحيبذك ةاكذ نوكي الف « مارح لعف اذهو ‹ عورشم لعف ةاكذلا نأ : انلو

 مرحملا لكأ نإف . همادعناب مدعنيف « ًاريسيت محللاو مدلا نيب زيمملا ماقم ماق يذلا وه عورشملا

 ام ءازج هيلع سيل : الاقو« هللا همحر -ةفينح يبأ دنع لكأ ام ةميق هيلعف اًتيش كلذ نم حباذلا

 همزلي الف ةتيم هذه نأ امهل . اًعيمج مهلوق يف هيلع ءيش الف رخآ مرحم هنم لكأ نإو « لكأ

 . هريغ مرحم هلكأ اذإ امك راصو « رافغتسالا الإ اهلكأب

 نإف :ش ( يسوجملا ةحيبذك ةاكذ نوكي الف « مارح لعف اذهو « عورشم لعف ةاكذلا نأ انلو) م

 . اهلوانت لحي كلذ عمو « مارح هنإف « هرمأ ريغب ريغلا حبذ اذه ىلع لكشي :تلق

 « ريغلا قح ةنايصل لب « هنيعل اًمارح حوبذملا رصي ملو حبذلا نيع ىنعم يف يهنلا : تلق

 «هنيعل مارح لعفلا سفن انه اه امأ « هسفن يف اعورشم حبذلا ناكف « كلاما نذإب هحبذ لحي اذهلو

 ىلع لدف ةمرحلاب ديصلا فصو دقف ‹ ( ٩١ ةيآلا : ةدئاملا ) ¥ ... ديصلا اولتقت ال # : ىلاعت هلرقل

 . لالحلا لعفلا لوبق نع لحملا جورخ

 وه) :م عورشملا حبذلا يأ :ش ( عورشملا نأل) :م اًمارح مرحملا حبذ نوك يأ :ش ( اذهو) :م

 ريغل سجنلا مدلا لك جورخب نيبتي ال حبذلا نأل :ش ( اريسيت مدلاو محللا نيب زيمملا ماقم ماق يذلا

 هماقم حبذلا ماقأ عرشلا نأل ؛محللاب حوفسملا مدلا رابتعاب مارح ةتيملا نأل ؛بيطلا نم ثيبخل ا

 ‹ هلكأ لحي مل مدلا لاسو يسوجلملا حبذ ولو « هلكأ لحي مدلا لسي ملو حبذ ول اذهلو « اًريسيت

 يأ :ش (همادعناب) :م لحلاو نازيملا يأ :ش (مدعنيف) :م سايقلا لصأ ىلع اعورشم نكي ملام يفتنيف

 يف امك ةيلهألا مدعب مادعنالاك ةيلحملا مدعل مادعنالا نأل ؛ ةاكذلا وهو « عورشملا لعفلا مادعناب

 لكأ ام ةميق هيلعف اًئيش) :م هحبذ يذلا نم يأ :ش ( كلذ نم حباذلا مرحملا لكأ نإف) :م . يسوجلا

 نم لكأ اذإ اميف هيبحاصو ةفينح يبأ نيب فالخلا اذه :ش ( -هنع ىلاعت هللا يضر - ةفينح يبأ دنع

 اذإ امأ ءرافغتسالا الإ هيلع بجي ال امهدنعو « لكأ ام بجي هدنعف « هءازج ىدأ امدعب ديصلا

 ‹« «فلتخملا» يف حرص هبو « عامجاإلاب ءازجلا نامض يف لكأ اذإ ام لخد ءازجلا ءادأ لبق لكأ

 نم لكآ اذإ امآ : -هللا همحر- يرودقلا لاقو « «حاضيإلا» يف اذك ءامهلوق لشم يعفاشلا لوقو

 ىلإ اًقاضم ءازحلا هيف بجي :لاقي نأ زوجيو «ةلأسملا هذه يف ةياور الف ءازجلا ءادأ لبق حوبذملا

 .نالخادتم امهنأ زوجيو « لتقلا

 له رثكأو « دمحأو « كلامو « هنع يعفاشلا لاق هبو :ش ( لكأ ام ءازج هيلع سيل : الاقو) :م

 ام ةميق نم هيلع ءيش ال يأ :ش ( اًعيمج مهلوق يف هيلع ءيش الف رخآ مرحم هنم لكأ نإو) :م ملعلا

 - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل) :م هنم لكأف مرحلا ديص لتق اذإ لالحلاك فالخ الب لكأ
 ةبوتلاو :ش ( رافغتسالا الإ اهلكأب همزلي الف ةنيم) :م مرحملا ةحيبذ يأ :ش ( هذه نأ) :م - هللا امهمحر

 . لالح هلكأ وأ حباذلا ريغ يأ :ش ( هريغ مرحم هلكأ اذإ امك راصو) :م ةيصعم هنأل

۳ 



 وه همارحإ نأل ؛ همارحإ روظحم هنأ رابتعابو « انركذ امك ةتيم هنوك رابتعاب هتمرح نأ ةفينح يبألو

 هذهب لوانتلا ةمرح تراصف « ةاكذلا قح يف ةيلهألا نع حباذلاو  ةيلحملا نع ديصلا جرخأ يذلا

 سأب الو .همارحإ تاروظحم نم سيل هلوانت نأل رخآ مرحم فالخب « همارحإ ىلإ ةفاضم طئاسولا

 ‹ هديصب هرمأ الو ‹ هيلع مرحملا لدي مل اذإ هحبذو « لالح هداطصا ديص محل مرحملا لكأي نأب

 مرحملا لكأب سأب ال » : ةة هلوق هل . مرحملا لجأل هداطصا اذإ اميف - هللا همحر - كلام اًقالخ

 . « هل داصي وا ‹ هدصي مل ام دیص محل

 :ش (هنوك رابتعاب) :م حباذلا مرحملا لكآلل لوانتلا ةمرح يأ :ش ( هتمرح نأ ةفينح يبألو) :م

 ( همارحإ روظحم هنأ رابتعابو) :م ةتيم حوبذملا نأ نم :ش ( انركذ امك ةتيم) :م حوبذملا نوك رابتعاب يأ

 اًعونم هنوك يأ :ش ( ةيلحملا نع ديصلا جرخأ يذلا وه هسارحإ نأل) :م همارحإ حوبذملا نأ يآ :ش

 لوانتلا ةمرح تراصف « ةاكذلا قح يف ةيلهألا نع) :م حباذلا جارخإو يأ :ش (حباذلاو) :م هدايطصا

 نع ديصلا جورخو همارحإ تاروظحم نم لكألاو لصألاو « ةتيم هنوك يهو :ش ( طئاسولا هذهب
 ءازجلا هلوانتب بجوف «حباذلا مارحإ ىلإ يأ :ش ( همارحإ ىلإ ةفاضم) :م ةيلهألا نع حباذلاو ةيلحملا

 . همارحإ ىلإ فضي مل هنأل :ش (همارحإ تاروظحم نم سيل هلوانت نأل ؛ رخآ مرحم فالخب) :م

 يأ :ش (هيلع مرحملا لدي مل اذإ هحبذو « لالح هداطصا ديص محل مرحملا لكأي نب سأب الو) :م
 :ش (مرحملا لجأل هداطصا اذإ اميف - هنع هللا يضر - كلام اًقالخ هديصب هرم الو) :م هدايطصا ىلع

 يف لاقو «مرحملا نذإب نكي مل نإو «مرحملا لجأل لالحلا هداطصا ام لكأ هل زوجي ال هدنع نإف

 لاق هبو « هلك ديصلا ءازج هيلع بجي هلجأل دبص يذلا ديصلا كلذ نم مرحملا لكأ اذإ : “أطوملا»

 .روث وبأو «دمحأو «يعفاشلا

 لكأي نأب سأب ال) :م ةا يبنلا لوق يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هياع هلوق) :م كلامل يأ :ش (هل) :م

 «يئاسنلاو «يذمرتلاو « دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش (هل داصي وأ هدصي ملام ديصلا محل مرحملا

 بوقعي نع هوجرخأ « مكل داصي وأ « هوديصت ملام مرح متنأو مكل ربلا ديص مهدنع هظفل نكلو

 نع بطنح نبا هللا دبع نب بلطملا نع ورمع يبأ نب ورمع نع - هللا همحر - نمحرلا دبع نبا
 ... ربلاديص :لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق - هنع هللا ىضر - هللا دبع نب رباج

 نم اًعامس هل فرعن ال بطنح نب هللا دبع نب بلطملا : - هللا همحر - يذمرتلا لاق «ثيدحلا
 هنع ىور دق ناك نإو «ثيدحلا يف يوقلاب سيل ورمع يبأ نب ورمع : يئاسنلا لاقو « رباج
 . للام

 يبأ نب ورمع نع نمحرلا دبع نب بوقعي نع [۱۷۸]يئاسنلا « ]۱۸١١[ دواد وبأو « ]۸٥٤[ يذمرتلا هاور ()

 دلاخ نب نامشع نع يدع نبا هجرخأو . اعوفرم . . . . رباج نع بطنح نب هللا دبع نب بلطملا نع ورمع
 اذه نامشع ثيداحأ لكو . ظوفحم ريغ كلام نعاذه : لاق مث . رمع نبا نع عفان نع كلام نع ينامثعلا



 : ةي لاقف « مرحملا قح يف ديصلا محل اوركاذت - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نأ يور ام انلو

 هانعم وأ محللا نود ديصلا هيلإ ىدهي نأ ىلع لمحيف كيلمت مال يور اميف ماللاو « «هب سأب ال»

 هرمأب داصي نأ

 هنع یور نکل ‹ ةمئألا ضعب هيف ملكت ورمع يبأ نب ورمع : «حيقنتلا» بحاص لاقو

 مل هنأ الإ « ةقث هللا دبع نب بلطملاو : (امهيحيحصا يف ملسمو يراخبلا هل جرخأو «كلام

 لالدتسالا ضرعم يف ثيدحلا اذه ركذ هنأ يزارتألا نم بجعلاو «ليق اميف رباج نم عمسي

 . ثيدحلا ردص يف نتسلا باحصأ هركذ ام فلاخي فنصملا هركذ ام هظفل نأ ركذي ملو .كلال

 : لاق مث «ثيدحلا «... لالح مكل ربلا ديص» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هل لاق هنآ هنم بجعأو

 بحاص اًضيأ يذمرتلاو « وه نم ننسلا بحاص ىلع هبني ملو « ننسلا بحاصو « يذمرتلا هاور
 .ننسلا

 هيلع لاقف مرحملا قح يف ديصلا محل اوركاذت - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نأ يور ام انلو) :م

 وبأ انربخأ : «راثآلا» باتك يف يبابيشلا نسحلا نب دمحم هاور اذه :ش ( هب سأب ال : مالسلاو ةالصلا

 - هللا ديبع نب ةحلط نع «دمحم نب نامثع نع « ردكنملا نب دمحم نع -هللا همحر - ةفينح

 انتاوصأ تعفتراف مئان لإ يبنلاو « مرحمل اهلكأب ديصلا محل انركاذت : لاق - هنع هللا يضر
 ‹ هلكأب انرمأف « مرحلا اهلكأي ديصلا محل يف : انلقف « ؟اوعزانتت اميف » : لاقف « ي يبنلا ظقيتساف

 نم انرمأف هلوق فلاخي « هب سأب ال : هلوق ناف ‹ فنصملا هركذ ام ظفل فلاخي وهو . ”یهتنا
 رهاظلا ثيح نم رهاظ نيظفللا نيب قرفلا نأ ىلع «دحاو ىنعمب ةقيقحلا يف اناك نإو « ظفللا ثيح

 . یفخی ال ام ىلع

 «-هللا همحر - كلام هاور يذلا ثيدحلا نع باوج اذه :ش ( كيلعت مال يور اميف ماللاو) :م

 هيلإ ىدهي نأ ىلع لمحيف) :م كيلمت مال هنأ فنصملا معزف ‹هلديصي وأ : هلوق يف ماللاب دارأو

 هيلإ يدهأ اميف ال مرحملا ىلإ هادهأ اميف ققحتي اغنإ ديصلا كيلمت نأل :ش ( محللا نود ديصلا

 هبو « مرحملا ىلع ديصلا لوانت ةمرح ثيدحلا ىضتقاف «ةقيقح اديص ىمسي محللا نأل ؛محللا

 وأ ىنعج نوكي نأ وأ يأ :ش ( هرمأب داصي نأ هانعم وأ) :م هنذإب نكي مل اذإ همحل لكأ همارحإلل لوقن
 . مرحي ذئنیحف « هرمأب هل دیصب

 ام ىلع «نتسلا» باحصأ هاور امك هل داصي وأ < اًضيأ عفرلاب يور ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 راص هنأل ‹ هلجأل هريغ هداص اذإ لحلا ىضتقي ال ةياورلا هذهب كلال كسم ال ذئنيحف نآلا هانركذ

 « نيعم نب ىيحي هفعض فيعض ثيدحلااذهف اذه عمو « ةياخلا ىلع ال ىنعملا ىلع اًكوطعم
 . يذمرتلاو ‹يئاسنلاو

 . ثيدحلا يف فيعض ةفينح وبأو : تلق (۱)



 ةمرحلا هجوو . ناتياور هيف : اولاق ‹ ةمرحم ةلالدلا نأ ىلع صيصنت اذهو « ةلالدلا مدع طرش مث

 هتميق بج لالحلا هحبذ اذإ مرحلا ديص يفو .هانركذ دقو - هنع هللا يضر - ةداتق يبأ ثيدح

 : لوط هيف ثيدح يف هيب لاق « مرحلا ببسب نمألا قحتسا ديصلا نأل ؛ ءارقفلا ىلع اهب قدصتي

 (اهديص رفني الو »

 حيحصلاو : ريرضلا نيدلا ديمح خيشلا لاقو . نآلا هانركذ دقو « عطقنم : يذمرتلا لاقو

 فلاخت ةياغلا دعب ام مكحو « هل داصي نأ ىلإ يتأي ال نأ ىلإ ىنعمب انهاه وأو ٠ بصنلاب يدنع

 هسفنب ديصلا محل لكأ مرحملل لحي هريدقت راص هنأل ؛ ذئنيح هب دنسلا ميقتسيف « اهلبق ام مكح

 . رايخلا يف اذك « هلجأل ريغلا دايطصا ةياغ ىلإ ادودحم ًالح

 ركذي ملاذإ : هلوق يف - هللا همحر - يرودقلا طرش يأ :ش ( ةلالدلا مدع طرش مث) :م

 يف صن يرودقلا نع ةلالدلا مدع طرش يأ :ش ( ةمرحم ةلالدلا نأ ىلع صيصنت اذهو) :م مرحملا

 هل لحي ال اًمارح محللا نوكي لالحلا هحبذف ءلحلا ديص ىلع ًالالح لد اذإ مرحملا نأ ىلع ةياور

 نم نورخأتملا لاق يأ :ش ( ناتياور هيف : اولاق) :ماهديدشتو ءارلا رسكب - ةمرحم : هلوق . هلكأ

 يف ناتياور مرحلا ةلالدب لالح هدايطصا رحت يف - مهنع هللا يضر - ةفينح يبأ باحصأ

 ‹ - هنع هللا يضر - يواحطلا ةياور ةمرحلا ةياور : تلق «مرحي ال : ةياور يفو « مرحي :ةياور

 . يناجرجلا هللا ديبع يبأ ةياور ةمرحلا مدع ةياورو

 «متنعأ له : هلوقب مارحإلا باب يف يأ :ش (هانركذ دقو« ةداتق يبأ ثيدح ةمرحلا هجوو) :م

 يفو) :م يراصنألا يعبر نب ثراحلا همسا ةداتق وبأو « هيف مالكلا رم دقو « متللد له « مترشأ له

 ‹ هتميق هيلع : خسنلا ضعب يفو :ش ( ءارقفلا ىلع اهب قدصتب هتميق بجت لالحلا هحبذ اذإ مرحلا ديص
 : (طوسبملا» يفو . مارحإلا لجأل ةدحاو ةرافك همزلت هلتق ول مرحملا نأل ؛ لالحلا : هلوقب ديقو

 هيلع ءيش ال هنإف رهاظلا باحصأ لوق ىلع الإ ءاملعلا دنع هتميق هيلعف مرحلا ديص لالحلا حبذ

 ببسب نمألا قحتسا امك ديصلا :تلق نإف:ش (مرحلا ببسب نمألا قحتسي ديصلا نأل) :م مهدنع

 سيلو ناترافك هيلع بجي نأ يغبني مرحلا ديص مرحملا لتق اذإو «مارحإللا ببسب كلذكف مرحلا

 . كلذك

 ام ناسحتسالا هجوو . «حاضيإلا» يف كلذب حرص «سايقلا هجو نيترافكلا بوجو :تلق

 ‹ لحلا يف ديصلا هيلع مرح مرحملا نأل ؛ ىوقأ مارحإلا ةمرح نأ «يواحطلا حرش)» يف هركذ

 . فعضألا ىوقألا عنتماف « اعيمج مرحلاو

 يف خسنلا ضعب يفو :ش ( اهديص رفني الو : ليوط ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ) :م

 : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلاو ‹ لوط هيف ثیدح

 هللا نإ » : لاق مث « هيلع ىنثأو « هللا دمحف ماق ي هللا لوسر ىلع ةكم - لجو زع -هللا حتف امل
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 بحب هنأل اذهو . لاومألا نامض هبشأف ‹ ةرافكب تسيلو ‹ ةمارغ اهنأل ؛ موصلا هئزجي الو

 ؛هلعف ىلع ءازج ةرافكلا قيرطب مرحملا ىلع بجاولاو ‹ نمألا وهو « لحملا يف فصو تيوفتب

 ىلإ مارح يقب مث راهنلا نم ةعاس يل تلحأ اهنإو « نينمؤملاو هلوسر اهيلع طلسو « ليفلا ةكم نع سبح
 لاقف « دشنمل الإ اهتطقاس لحت الو ءاهالخ ىلخي الو « اهديص رفني الو ‹ اهرجش دضعي ال « ةمايقلا موي

 . « رخذإلا الإ » : ةي لاقف « انتويبو انروبقل هنإف ٠ رخذأإلا الإ : سابعلا

 ديص ةمرح يفو « لصألا وه هنأل اذه فنصملا ركذو « اهديص رفنيال » : هيفو « ثيدحلا . . . ةكم

 ءاخلا حتفب ءالخلاو ىلخلاو ءالخ اهنإو ىلوأ لتقلاف « مرحلا ديص ريغتي مرحأ اذإ لالحلا ىلع مرحلا

 ء ألكلا نم سبايلا وه شيشحلاو «ىلاخلا ناكم ا دملابو ٠ ىعرملا نم بطرلا رصقلابو « ةمجعملا

 . لخد باب نم هدضع برض هدضعو ‹« برض باب نم عطقلا دضعلاو

 . ةمارغلا الإ هيف سيلو :ش ( لاومألا نامض هبشأف « ةرافكب تسيلو ةمارغ ) :مديصلا

 لاومأ يف امك «رفاكلاو « نونجملاو « يبصلا ىلع بجي نأ يخبني ةمارغ ناك ول :تلق نإف

 . مهيلع بجي ال هنأ «حاضيإلا» يف صن دقو « سانلا

 مرحلاديص لالح ذخأ ول ىتح « اًضيأ لحلا ىنعم هيف نكل « لحما نامض ناك نإو :تلق

 امهدحأف «فلتم دحاو لك نأل ؛لماك ءازج امهنم دحاو لك ىلعف رخآ لالح هدي يف هلتقف

 نمضامع لتاقلا ىلع ذخألا عجري مث كالهتسالاك نمألل توفملا ذخألاو لتقلاب رخآلاو ذخألاب
 . قافتالاب

 ديص مرحملا لتق اذإ اميف مارحإإلا ءازج نمض يف ىدؤي ال نأ يغبني اذه ىلعف :تلق نإف

 . مرحلا يف اًكولم اديص لتق نميف ءازجلا نمض يف دبعلا قح نامض ىدؤي ال امك « مرحلا

 نمألا تابثإل مرحلا ةمرح نأل ؛ هيف نحن اميف مارحإإللا ةمرح يف تلصح مرحلا ةمرح :تلق

 اعبت امهدحأ لعجف « نيتمرحلا يف ىلاعت هلل نامضلا ناكف « مارحإلا ةمرحاذكو « ديصلل

 هب يضقي نأ نكي الف « ىلاعت هللا قح لتقلا نأب بجي ام نأب كولمملا ديصلا فالخب « ىرخألل

 . «رارسألا» يف اذك «فوتسي مل نامضلا نأك دبعلا قح يف راصف «دبعلا قح

 يف موصلا زاوج يف مرحلا ديص لالحلا لتقو ‹ديصلا مرحملا لتق نيب هب ريشي :ش (اذهو) م

 (لحملا يف فصو تيوفتب بجي) :م نامضلا بوجو نأل يأ :ش (هنأل) :م هلوقب يناثلا نود لوألا

 بجاولاو) :م نمألا وه فصولا يأ :ش (نمألا وهو) :م ديصلا لحلابو < نمألا فصولاب دارأ :ش

 ول اذهلو :ش (همارحإ وهو «هيف ىنعم رابتعاب ةمرحلا نال ؛ هلعف ىلع ءازج ةرافكلا قيرطب مرحملا ىلع
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 لاقو .لاحملا نامض ال لاعفألا ءازج حلصي موصلاو « همارحإ وهو هيف ىنعم رابتعاب ةمرحلا نأل

 هئزجي لهو « هانركذ دق قرفلاو «مرحملا ىلع بجو امب ارابتعا موصلا هئزجي : هللا همحر - رفز

 اًقالخ « هدي يف ناك اذإ هيف هلسري نأ هيلعف ديصب مرحلا لخد نمو. ناتياور هيفف ؟يدهلا
 امل هنأ انلو . دبعلا ةجاحل دبعلا كولم يف رهظي ال عرشلا قح : لوقي هنإف « هللا همحر -يعفاشلل

 ‹ مرحلا ديص نم وه راص وأ « مرحلا ةمرحل ضرعتلا كرت بجو مرحلا يف لصح

 دحاو لك ىلع بجي هنإف نيمرحملا فالخب «دحاو نامض امهیلع بجی هلتق يف نالالح كرتشا

 . لتقلا ءازج ال ةلماك ةميق امهنم

 لاعفألا ءازج موصلا ةيحالص امأ :ش ( لاحملا نامض ال لاعفألا ءازج حلصي موصلاو ) :م

 نيب ةلثام ال هنألف لحملا نامضل هتيحالص مدع امأو 4 اًمايص كلذ لدع وأ #: ىلاعت هلوقلف

 ارابتعا موصلا هئزجي :-هنع هللا يضر- رفز لاقو) :م نيعلا وهو لحملا نيبو « ضرعلاوهو « موصلا

 بجاولاك ةرافك انه بجاولا نأل « دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( مرحملا ىلع بجو امب

 لالحلا لتق نيبو ديصلا مرحملا لتق نيب قرفلا يأ :ش ( قرفلاو) :م موصلاب ىدأتيف « مرحملا ىلع

 هلوقب هركذ يذلا وه :ش ( هانركذ دق) :م يناثلا نود لوألا يف موصلا زاوج يف مرحلا ديص

 . لحملا نامض ال لاعفألا ءازج حلصي موصلاو

 كلامو رفزو يعفاشلا لاق هبو « هئزجي ةياور يف :ش ( ناتياور هيفف ؟ يدهلا هئزجي لهو ) :م
 ةميق لثم اندنع هتميق نوكت نأ طرتشيو « هيلع ءيش ال حبذلا دعب حوبذملا قرس ول ىتح « دمحأو

 ةلزنج ًاصلاخ ىلاعت هلل لالا لعجل حلاص قيرط ةقارإلاو ىلاعت هلل لعجي لام يدهلا نأل « ديصلا

 ةميق نوكت نأ طرتشيو بجاولا ىدأتي ال حوبذملا قرس ول ىتح زوجي ال ةياور يفو ٠ قدصتلا

 . ديصلا ةميق لثم حبذلا دعب محللا

 لاق :ش ( هدي يف ناك اذإ ) :م مرحلا يف يأ :ش ( هيف هلسري نأ هيلعف ديصب مرحلا لخد نمو) :م

 ال مرحملا نإف ‹ -هنع هللا يضر- يعفاشلا فالخ رهظي ىتح لالح وهو ينعي «ةياهنلا» يف

 بجي هنإف « مرحلا لوخد ىلع لاسرإلا هيلع بجي ال همخعب ىندأ ىلع لاسرإلا بوجو فقوتي
 ةجاحل دبعلا كولم يف رهظي ال عرشلا قح :لوقي هنإف « يعفاشلل اًفالخ ) :م قافتالاب لاسرإللا هيلع

 . لاسرإلا بجي الف جاتحم دبعلاو ينغ ىلاعت هللا نأل :ش ( دبعلا

 ديصلل ضرعتلا كرت يأ :ش ( مرحلا ةمرحل ضرعتلا كرت بجو مرحلا يف لصح ال هنأ انلو ) :م

 ةخسن يفو « لاسرإلا بوجول ناث ليلعت :ش ( مرحلا ديص نم وه راص وأ) :م مرحلا ةمرح لجأل
 ديص نم تراص اذإ - هلوق لاقو « ليلعتلل يه يتلا ذإ ةملكب مرحلا ديص نم وه ذإ هطخب يزارتألا

 ام اًضيأ لمكألا لاقو . ديصلا ىلإ عجار وه ةملكو ٠ ضرعتلا كرت بوجول ليلعت- مرحلا
 هلوقب ةمزالملا نيبو مرحلا ةمرحل ضرعتلا كرت بجو مرحلا يف راص امل هنإ : لاق ثيح همالك يوقي
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 ضرعتلا نم هيف امل زجي مل عيبلا نأل ؛اًمئاق ناك نإ هيف عيبلا در هعاب نإف . انيور امل نمألا قحتساف

 يذلا نمألا تيوفتب ديصلل ضرعت هنأل ؛ ءازجلا هيلعف اًتئاف ناك نإو . مارح كلذو « ديصلل

 صفق يف وأ هتيب يفو مرحأ نمو . انلق ال لالح وأ مرحم نم ديصلا مرحملا عيب كلذكو . هقحتسا

 ضرعتم هنأل هلسري نأ هيلع : - هللا همحر - ىعفاشلا لاقو .هلسري نأ هيلع سيلف ديص هعم

 اوناك -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نأ انلو . هدي يف ناك اذإ امك راصف هكلم يف هكاسسمإب ديصلل

 ال نمألا قحتساف) :م نمألل قحتسم مرحلا ديصو هيف لوخدلاب مرحلا ديص نم ديصلا ينعي راص اذإ

 . اهديص رفني الو ویب هلوق وهو :ش ( انیور

 در مرحلا ىلإ لحلا نم هلخدأ يذلا ديصلا لالحلا عاب نإف يأ :ش ( هيف عيبلا در هعاب نإف) :م

 ضرعتلا نم هيف ال زجي مل عيبلا نأل « اًمئاق) :م ديصلا يأ :ش ( ناك نإ) :م ديصلا يف يأ « هيف عيبلا

 تيوفتب ديصلل ضرعت هنأل) :م هتميقب قدصتب :ش ( ءازجلا هيلعف اتئاف ناك نإو « مارح كلذو « ديصلل
 - هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امل لالح وأ مرحم نم ديصلا مرحملا عيب كلذكو « هقحتسا يذلا نمألا

 بحاص لقن «نسحلا كسانم» يفو - ديصلل ضرعتلا نم هيف ال زجي ملديصلا يف عيبلا نأل
 وأ ةبه وأ اعيب ناك ءاوس عيبلا زوجي ال امرحم ناك اذإ ديصلا يف عيبلا يدقاعتم دحأ نأ «سانجألا»

 ناك ءاوس عيبلا زاج لالحلا يف ناك نإ ديصلا عضوم ىلإ رظني نيلالح نادقاعتملا ناك نإو « ةقدص

 مل مرحلا يف ديصلا ناك نإو « مرحلا يف رخآلاو « لحل ا يف امهدحأ وأ مرحلا وأ لحلا يف ناعيابتملا

 هتميق يرتشملا ىلعو ‹ هؤازج هعاب يذلا مرحملا ىلع ناك هحبذف يرتشملل هملس نإف « عيبلا زجي

 ءازجلا يف ةميقلا هذهب نيعتي نأ عئابللو « هعاب مث مرحأ مث لالح وهو هداطصا دق ناك اذإ عئابلل

 ‹ اًمئاق ديصلا ناك نإ عيبلا دري ينعي « لالح وأ مرحم نم ديصلا مرحلملا عيب اذكو « هيلع يذلا

 . ءازجلا هيلعف اتتاف ناك نإو

 نأ هيلع سيلف ديص هعم صفق يف وأ ) :م هتيب يف نأ لاحلاو يأ :ش ( هتيب يفو مرحأ نمو) :م
 كلامو ثراحلا نب هللا دبعو دهاجمو يعازوألا بهذم وهو « هنع هكلم لوزي الو :ش ( هلسري

 ‹ هعم صفق يف وأ هتهبج وأ هيلجر وأ هدي يف ناك نإ هنع هدي ةلازإ بجي نكل « روث يبأو دمحأو
 نإو « رذنملا نبا هححصو «هتلازإ همزلت ال -هللا همحر- روث وبأ لاقو « هعم لبحب اًطوبرم ناك وأ

 . هلاسرإ همزلی ال هصفق يف وأ هتیب يف ناک

 نع ةياور يف دمحأو : كلام لاق هبو :ش ( هلسري نأ هيلع: -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 اذإ امك راصف « هكلم يف هكاسمإب ديصلل ضرعتم هنأل ) :م هكلم لوزي ال يرهزألا لاقو . امهنم لك

 ال اندنعف « ال مأ كولمملا ديصلا نع كلملا لوزي له مارحإللاب نأ ىلع ءانب اذهو :ش ( هدي يف ناك

 . لوزی هدنعو « لوز

 هاور :ش ( نجاودو دويص مهتويب يفو نومرحي اوناك -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نأ انلو ) :م
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 ءةيشافلا ةداعلا ترج كلذبو « اهلاسرإ مهنع لقني ملو « نجاودو ‹ دويص مهتويب يفو « نومرحي

 هنأل ؛ هتهج نم ضرعتمب سيل وهو « ضرعتلا كرت بجاولا نالو . حجحلا ىدحإ نم يهو
 ربتعم الف هکلم ىلع وهف ةزافم يف هلسرأ ولو « هکلم يف هنآ ريغ « هب ال صفقلاو تیبلاب ظوفحم

 نإف :لاق . عيضي ال هجو ىلع نكل «هلاسرإ همزل هدي يف صفقلا ناك اذإ : ليقو « كلملا ءاقبب

 : الاقو ‹ - هللا همحر ةفينح يبأ دنع- نمضي هريغ هدي نم هلسرأف مرحأ مث اديص لالح باصأ

 ركنملا نع هان فورعملاب رمآ لسرملا نأل نمضي ال

 نب هللا دبع نع« دايز يبأ نب ديزي نع «شايع نب ركب وبأ انثدح ٩ هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا
 نع برح نب مالسلا دبع انثدح . اهلسرن ام ديصلا نم [. . .]انلهأ دنع لزننو جحن انك ثراحلا

 ملف نومرحم مهو ديصلا نم اًنِجاد ةعامج عم ىأر -هنع هللا يضر اًيلع نأ دهاجم نع ثيل

 « نجاد ريعب مهلوق نم هفلأو ناكملا دوعت يذلا وهو « نجاد عمج نجاودلاو هلاسرإب مهرمأي

 نجادلابو « نيهاشلاو رقصلا وحن دويصلاب دارأو « ىعري ال تيبلاب ًاميقم ناك اذإ « نجاد ةاشو
 . لازغلا وحن

 لاسرإ -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نع لقني مل يأ :ش (اهلاسرإ مهنع لقني ملو) :م

 مهو تويبلا يف نجاودلا نوكب يأ :ش ( ةيشافلا ةداعلا ترج كلذبو) :م مارحإلا دعب نجاودلا

 نأ ىرت الأ ناخ يضاق لاقو . روهظلا وهو رشعلا نم ةروهشملا ةرمتسملا ةداعلا ترج يأ نومرحم

 ةداعلا يأ :ش ( ججحلا ىدحإ نم يهو ) :ماهلاسرإ هيلع بجي ال مامح تيب هلو مرحي لجرلا

 .«نسح هللا دنع وهف اًتسح نوملسملا هآر ام» يي لاق ء اهب مكحي يتلا ججحلا ىدحإ نم ةيشافلا

 . يلوقلا عامجإلا لثم ةيشافلا ةداعلا : يكاكلا لاقو

 -يعفاشلا ليلد نع باوجلا نمضتي رخآ ليلد اذه «مرحملا ىلع :ش (بجاولا نألو) :م

 :م ديص صفق هتيب يف يذلا مرحملا يأ :ش ( وهو ) :م ديصلل :ش ( ضرعتلا كرت ) :م -هللا همحر

 ( هب ال صفقلاو تيبلاب ظوفحم) :م ديصلا نأ يأ :ش ( هنأل هتهج نم ) :م ديصلل :ش ( ضرعتمب سيل)

 . هنع لزي مل :ش ( هکلم يف هنأ ريغ ) :م مرحم اب ال يأ :ش

 نإف ديصلل ضرعتي سيل هنأل :ش ( كلملا ءاقبب ربتعم الف هكلم ىلع وهف ةزافم يف هلسرأ ولو) :م
 «دحأ هب لوقيالو لسري مل وأ لسرأ ءازجلا بجي نأ يغبني كلملا رابتعاب ناك ول ءازجلا بوجو

 :ش ( عیضي ال هجو ىلع نکل هلاسرإ همزل هدي يف صفقلا ناک اذإ : لیقو ) :م هکلم مدعنی ال هلسرا ناف

 . ناسنإ هنع هعدوي وأ تيب يف هلسريف مارح لاملا ةعاضإ نأل « كلملا عيضي ال يأ

 همحر - ةفينح يبأ دنع -نمضي هريغ هدب نم هلسرأف مرح مث اديص لالح باصأ نإف :لاق )م

 نأل :ش ( فورعملاب رمآ لسرملا نأل ٠ نمضي ال :الاقو) :م : دمحأو كلام لاق هبو :ش (- هللا

 الف ةنسحلل اًميَقم ناكف « هيلع مارح لاسرإإلا نأل :ش ( ركنملا نع هان ) :م هيلع بجاو لاسرإإلا
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 لطبي الف « اًمرتحم اكلم ذخألاب ديصلا كلم هنأ هلو . (ةبوتلا )٩١ 4 ليبس نم نينسحملا ىلع ام#

 هكلمي مل هنأل ؛ مارحإلا ةلاح يف هذخأ اذإ ام فالخب هنمضيف لسرملا هفلتأ دقو همارحإب همارتحا

 ءايدعتم ناک هنع هدي عطق اذإف « هنیب يف هيلخي نأب كلذ هنكميو « ضرعتلا كرت هيلع بجاولاو
 هيلع نامض ال هريغ هدي نم هلسرأف اديص مرحم باصأ اذإو . فزاعملا رسك يف فالتخالا هريظنو

 : ىلاعت هلوقل ؛ مرحملا قح يف كلمتلل الحم قبي مل ديصلا نإف « ذخألاب هكلمي مل هنأل ؛قافتالاب

 هلتق ناف «رمخلا ىرتشا اذإ امك راصف «( ةدئاملا )٩٦  اًمرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحوإل

 امهنم دحاو لک یلعف هدي يف رخآ مرحم

 هنأل « (۱٩ةيآلا : ةبوتلا) :ش (( ليبس نم نينسحملا ىلع ام ): م ىلاعت لاق « اتماض نوكي

 . هناسحإ نم نسحملا عنم ىلإ ليبس دحأل امو « ىلاعت هللا ىضرل اًبلط هلعف ام لعف

 ذخألاب ديصلا كلم) :م مرحملا يأ :ش ( هنأ ) :م -هللا همحر- ةغينح يبأل يأ :ش ( هلو) :م

 هفلتأ دقو) :م هلاومأ رئاس يف امك :ش ( همارحإب همارتحا لطبي الف ) :م اًموصعم يأ :ش ( اًمرتحم الم

 ىلع نيعلا مرحم نأل :ش ( مارحإلا ةلاح يف هذخأ اذإ ام فالخب) :م فالتإلاب :ش (هنمضيف لسرملا

 :م ديصلا كلي مل يأ :ش ( هكلمي مل) :م ذخآلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م لسرملا نمضي الف مرحلا

 نکلو « اًمرتحم اکلم هکلم هنأ انملس لاقي نأ هریدقت ردقم لاؤس نع باوج :ش (هیلع بجاولاو)

 كرت ) :م هيلع بجاولا هلوقب باجأف كرتلا بجاولا ضرعتلل اكرت كلملا نم هجارخإ بجو
 (اًيدعتم ناک هنع هدي عطق اذِإف هتیب يف هيلخب نآب كلذ هنكميو) :م هكلم نع جارخإلا ال :ش ( ضرعتلا

 دنعو « ركنملا نع هان فورعملاب رمآ هنأل :ش ( فزاعملا رسك يف فالتخالا هريظنو) :م «هنمضيف :ش

 بجت اطخ ةينغملا ةيراح لا لتق اذإ امك هبحاصل كولم هنأل « نامضلا بجي -هللا همحر- فسوي يبأ

 دوعلا عمجي مسا وه : ةغللا لهأ نم موق لاق ديرد نبا لاق « يهالملا فزاعملاو ةينغم ريغ اهتميق

 بدألا ناويد يف نميلا لهأ اهجرختسا يتلا فزاعملا لب : نورخآ لاقو . امههابشأو روبنطلاو

 ۰ . نميلا لهأ هذختي ريبانطلا نم برض فزعلا

 -ةفينح يبأ نيب :ش ( قافتالاب هيلع نامض ال هريغ هدي نم هلسرأف اديص مرحم باصأ اذإو) :م
 :ش ( ذخألاب ) :م ديصلا يأ :ش ( هكلمي مل) :م مرحملا نأل يأ :ش ( هنأل) :م هيبحاصو -هللا همحر

 قح يف) :م نيعلا ىلإ تفيضأ ةمرحلا نأل :ش ( كيلمتلل ًالحم قبي مل ديصلا نإف) :م اًمرتحم اكلم

 يأ « (٦٩ةيآلا:ةدئاملا) :ش ( € اًمرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو # لجو زع هلوقل مرحلا

 اهفلتأ اذإف « اهكلي ال رمخلا ملسملا ىرتشا اذإ ينعي :ش ( رمخلا ىرتشا اذإ امك راصف) :م نيمرحم

 ديص لسرأ اذإ اذكف « اهنيعل ةرمخلا تمرح ةي هلوقل اهنيحل مارح اهنأل « هيلع نامض ال رخآ

 . نامضلا بجي الف « هنيعل هيلع مارح ديصلا نأل « مرحلا

 نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك ىلعف) :م مرحملا دي يف يأ :ش ( هدب يف رخآ مرحم هلتق نإف) :م
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 قح يف ءادتبالاك ريرقتلاو « كلذل ررقم لتاقلاو « نمآلا ديصلل ضرعتم ذخآلا نأل ؛ هؤازج

 - رفز لاقو « لتاقلا ىلع ذخآلا عجريو ءاوعجر اذإ لوخدلا لبق قالطلا دوهشك نيمضتلا

 ريصي اغنإ ذخآلا نأ انىلو . هريغ ىلع عجري الف هعنصب ذخاؤم ذخآلا نآل ؛ عجري ال : هللا همحر

 ةرشابم ىنعم يف نوكيف « ةلع ذخآلا لعف لعج لتقلاب وهف هب كالهلا لاصتا دنع نامضلل اس

 ةكولممب تسيل ةرجش وأ « مرحلا شيشح عطق نإف . بصاغلاك هيلع نامضلاب لاحيف « ةلعلا ةلع

 هتمیق هیلعف ‹ سانلا هتبنی ال ام وهو

 يأ :ش ( كلذل ررقم لتاقلاو نمألا تيوفتب ديصلل ضرعتم ذخآلا نأل هؤازج) :م لتاقلاو ذخآلا

 لوخدلا لبق قالطلا دوهشك نيمضتلا قح يف ءادتبالاك ربرقتلاو) :م نمألا تيوفتل بجوملا ضرعتلا
 ىلع جوزلا نيكمتب طوقسلا فرش ىلع ناك ام مهتداهشب اوررق اب نونمضي مهنأل :ش ( اوعجر اذإ
 . ( لتاقلا ىلع ذخآلا عجريو) :م فرع ام

 ‹ لتاقلا ىلع عجري فيكف « ةمرتحم ديالو كلم ديصلا يف ذخآلل سيل : تلق نإف :ش

 . نيرمألا نيذه دحأب بجي نامضلاف

 هسفن نع ةيانحجلا طاقسإو هلاسرإ نم نكمتي هنأل « ذخآلا قحب ةربتعم ديصلا ىلع هدي : تلق

 هدي يف ناسنإ هلتق اذإ ربدملا بصاخك ذخآلا هكلمي مل نإ نمضيف « ديلا هذه اتوفم راص لتاقلاف

 لقنلا لبقيال ربدملا ناك نإو هكلم ول امك هتميقب لتاقلا ىلع عجري هنإف « هنامض بصاغلا ىدأف

 . كلم ىلإ كلم نم

 ديصلل هضرعت وهو :ش ( هعنصب ذخاؤم ذخآلا نأل « عجري ال :-هللا همحر- رفز لاقو ) :م

 ريغ ديصلاو نامضلا ةطساوب كلاملا ةلزنم عجارلا ليزنت مزلتسي هنأل « هريغ ىلع عجري الف نمآلا

 هدي نم هفلتأف يمذ ريزنخ بصغ ملسمك :ش ( هريغ ىلع عجري الف) :م مرحملا قح يف كلملل لباق
 . اذه اذكف « ءيشب فلتملا ىلع بصاغلا عجري مل بصاخلا نم يمذلا ذخأف رخآ

 :ش (وهف ) :م ذخألاب يأ :ش ( هب كالهلا لاصتا دنع نامضلل اًببس ريصي اغنإ ذخآآلا نأ انلو ) :م ٠

 ء ةلعلا ةلع ةرشابم ىنعم يف ) :م هلتق يأ :ش ( نوكيف « ةلع ذخآلا لعف لعج لتقلاب) :ملتاقلا يأ

 اذإ يأ :ش ( بصاغلاك) :م لتاقلا ىلإ يأ :ش ( هيلع ) :م نامضلا فاضي يأ :ش ( نامضلاب لاحيف

 رفز هب دهشتسا امع باوجل او « هيلع رقتسي نامضلا لصح نإف « بصاغلا هنمضو بوصخملا فلتأ
 « ديصلا فالخب «هتناهإل كيلمتلا لحم نع هجورخ نأل « ةمرتحم دي هل تبثأ ريزنخلا بصاغ نأ
 مل نإو « ةمرتحم دي هل تيقبف « ىذألا ةمرحل همارحإب مرحملا قح يف مارتحا ةدايز هيف كلذ نأل

 . كلم هل تبثي

 :ش ( هتميق هيلعف « سانلا هتبني ال ام وهو « ةكولممب تسيل ةرجش وأ مرحلا شيشح عطق نإف) :م

 ام سنج نم نوكي نأ امإ « ةعبرأ عاونأ مرحلا رجشو ناسنإلا هعرز ام نأ ملعا . لاحلل هيف واولا
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 دضعي الو ءاهالخ ىلتخي ال » : ب لاق « مرحلا ببسب تبثت امهتمرح نأل ؛ هنم فج اميف الإ

 ببسب ال مرحلا ببسب اهلوانت ةمرح نأل ؛ لخدم ةميقلا هذه يف موصلل نوكي الو « « اهكوش

 ناليغ مأ رجشك هنوتبني ال ام سنج نم وأ « اهوحنو ىرثمكلاو حافتلاو زوللاو زوج لاك سانلا هتبني

 عون يف الإ ءازجلا بجي الو «تبنيف سانلا هتبني وأ هسفنب تبني نأ امإ امهنم دحاو لكو لئألاو

 تبنت ال اهنأل « ةثالفلا عاونألا يف ءيش الو ٠ سانلا هتبني ال ام هسفنب تبني يذلا وهو دحاو

 . ةيمرح نكت ملو ةيلهأ تناكف تابنإلاب كلمت اذهل « تبنملا ىلإ لب مرحلل

 لظتسيو اهيلإ يوأيو اهنم لكأي هديص نإف هديص ةمرحك مرحلا رجش ةمرح « طوسبملا » يفو
 ةداع سانلا هتبني امو « فوهكلاك رطملاو رحلا يف اهيلإ نكسيو « اهناصغأ ىلع ركولا ذختيو اهلظب
 . ريكن ريغ نم هم هللا لوسر دهع نم هنودصحیو مرحلا يف نوعرزي سانلاو « مهل وهف

 لوقبلا يف امك رجشلاو لخنلا نم مرحلا يف سانلا هتبنأ اب سأب ال -هللا همحر- كلام لاقو

 ‹ ءازجلا بجي مهنم يضاقلا لاقو . ةلبانحلا نم ليقع نباو باطخلا يبأ لوق وهو « عورزلاو

 يهو ةحودلا يف بجوأف هدنع بهذملا وهو « لاح لكب رجشلا يف ءازحجلا يف يعفاشلا لوق وهو

 هفعضو « ةحص هل سيلو -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع هوورو « ةرقب ةميظعلا ةرجشلا

 يعفاشلا دنع ةاشلاب ةريغصلاو ةرقبلاب ةريبكلاو ةاش كلذ نم رغصأ ىفو « -هللا همحر- كلام

 هيف يعفاشلا دلقو « ةباحصلا هلقن ال يعفاشلاو ءاطع نع يور ام الإ هل لص الو « لبنح نباو

 رذنملا نباو هللا دبع نعو « ةندب ةحودلا يف بجوأ هنأ فلسلا ضعب نعو . لوصألا ةفلاخم عم

 نباو يرهاظلا دوادو روث وبأو كلام لاقو « ريناند ةتس وأ ريناند ةعبس ةحودلا يف حيجن يبأ نباو

 يف يعفاشلا لوق وهو « ليلدلا يف مرحملا عطقك هشيشح يف الو مرحلا رجش يف نامض ال رذنملا

 ةحودلا يف يعفاشلا دنع ءازجلا نكل « دمحأ لاق هبو « ءازجلا همزلي ديدجلا يف لاقو . يدقلا

 ةعبس نوكت نأ اهيف ربتعملاو ةميقلا ةريغصلا يفو ةاش اهنود اميفو « بيرق نعانلق امك ةرقب
 . عامجإ الو ةنس الو باتك نم هيف ًاليلد دجأ ال : رذنملا نبا لاقو . ةميظعلل

 عطق يف ءيش هيلع بجي ال ينعب < هتمیق هیلعف هلوق نم ءانتسا :ش ( هنم فج امیف الإ ) :م

 تبثت) :م هرجش ةمرحو مرحلا شيشح ةمرح يأ :ش ( امهتمرح نأل) :م سبي يأ « هنم فجام

 نوكي الو) :م رم دق ثيدحلا اذه :ش ( اهكوش دضعب الو اهالخ ىلتخي ال : ةي لاق « مرحلا ببسب

 مرحلا ببسب اهلوانت ةمرح نأل « لخدم) :م هشيشحو مرحلا رجش ةميق يأ :ش ( ةميقلا هذه يف موصلل
 ( انيب ام ىلع ) :م مرحلا ديص يف امك لعفلا نامض ال :ش ( لاحملا نامض نم ناكف « مارحإلا ببسب ال

 . لاحملا نامض نم نامض ال لاعفألا ءازج حلصي موصلاو هلوق ىلإ هب راشأ :ش

 :م ءارقفلا ىلإ رجشلا ةميق عطاقلا ىدأ اذإ يأ :ش ( اهادأ اذإو «ءارقفلا ىلع هتميقب قدصتيو) :م
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 هل قلطأ ولف ‹ اعرش روظحم ببسب هکلم هنأل ؛ عطقلا دعب هعیب هرکیو. دابعلا قوقح يف امك هکلم

 ام قرفلاو ‹ ديصلا فالخب « ةهاركلا عم عيبلا زوجي هنأ الإ « هلثم ىلإ سانلا قرطتل هعيب يف

 ىلإ بوسنملا مرحملا نألو « عامجإلاب نمألل قحتسم ريغ هانفرع ةداع سانلا هتبني يذلاو . هركذن

 هتبنأ اذإ ةداع تبني ال امو « تابنإلاب هريغ ىلإ ةبسنلا مدع دنع لامكلا ىلع هيلإ ةبسنلاو « مرحلا

 مرحلا ةمرحل ةميق ناتميق هعطاق ىلعف لجر كلم يف هسفنب تبن ولو « ةداع تبني امب قحتلا ناسنإ
 مرحلا يف كولمملا ديصلاك هكلام اًتنامض ىرخأ ةميقو « عرشلل اًقح

 ىلإ بوصخملا ةميق ىدأ اذإ بصاغلاك :ش ( دابعلا قوقح يف امك) :م رجشلا كلم يأ :ش ( هكلم)

 . بوصخملا كلم كلام

 . لصغت ال سيقملا يفو « ةضواعم لا لصحت هيلع سيقملا يف : تلق نإف

 كلم دقو « ىلاعت هللا نع بئان ريقفلا نأل ‹ اًضيأ سيقما يف ةضواعملا لصحت : تلق

 . رجشلا وهو ضوعملا عطاقلا كلميف «ضوعلا

 ءاعرش روظحم ببسب هكلم هنأل « عطقلا دعب ) :م رجشلاو شيشحلا عيب يأ :ش ( هعيب هركيو) م

 ديص قاحلإ كلذ يفو « مرحلا راجشأ ىقبي الو :ش ( هلثم ىلإ سانلا قرطتل هعيب يف هل قلطأ ولف

 ال ينعي :ش ( ديصلا فالخب) :م نامضلاب هكلم هنأل :ش ( ةهاركلا عم عيبلا زوجي هنأ الإ ) :م مرحلا

 نأل هلوق وهو :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام قرفلاو) :م ًالصأ ةميقلا ءادأ دعب ديصلا عيب زوجي

 . ًارطش رشع ةينامث وأ رشع ةعبس دعب هيلع فقي نم الإ ديصلل ضرعت زئاج هعيب
 قحتسم ريغ هانفرع ) :م ‹ سانلا هتبني ام وهو هلوقب لصتم :ش ( ةداع سانلا هتبني يذلاو ) :م

 انموي ىلإ ب يبنلا رصع نم هيف نودصحيو مرحلا يف نوعرزي سانلا نأل :ش ( عامجإلاب نمألا
 رجشلا وه هعطق مرحي يذلا يأ :ش ( مرحلا ىلإ بوسنملا مرحملا نألو) :مدحأ نم ريكن ريغ نم اذه

 تابنإب يأ :ش ( تابنإلاب هريغ ىلإ ةبسنلا مدع دنع لامكلا ىلع هيلإ ةبسنلاو) :م مرحلا ىلإ تبني يذلا

 هتبنأ اذإ ) :م ةداعلا ثيح نم يأ :ش ( ةداع) :م لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( تبني ال امو ) :م دحأ

 . مرحلا ةمرحب ءيش هعطقب بجي ال نأ قاحتلالاب دارأ :ش ( ةداع هتبني امم قحتلا ناسنإ

 كلم يف) :م دحأ تابنإ الب ناليغ مأك ةداع تبني الام تبن ول يأ :ش ( هسفنب تبن ولو) :م

 :م ىرخأ ةميق بجت يأ :ش ( ىرخأ ةميقو «عرشلل اًقح مرحلا ةمرحل ةميق «ناتميق هعطاق ىلعف لجر
 : ناتميق هيف بجي ثيح :ش ( مرحلا يف كولمملا ديصلاك هكلامل ) :م نامضلل يأ :ش ( اًنامض)

 . ديصلا بحاصل ىرخألاو مرحلا ةمرحل امهادحإ

 : ي هلوق نأب بيجأو . كلذ دعب ةميقلا بجت فيكف « ذخألاب كلي تابنلا : ليق نإف
 مرحلا مكحامأو « مرحلا جراخ ىلع لومحم < «رانلاو الكلاو ءاملا : ثالث يف ءاكرش سانلا»

 . هديصك صنلاب ضرعتلا مارح هنأل « هفالخبف
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 الإ عطقي الو « مرحلا شيشح ىعري الو . مانب سيل هنأل ؛ هيف نامض ال مرحلا رجش نم فج امو
 هنع باودلا عنم نإف ‹ ةرورض هيف نأل ؛ يعرلاب سأب ال : -هللا همحر-فسوي وبأ لاقو . رخذإلا

 الف ‹ نكمم لحلا نم شيشحلا لمحو « لجانمل اب عطقلاك رفاشملاب عطقلاو « انيور ام انلو . رذعتم

 اي ىبنلا هانشتسا هنأل ؛ رخذإللا فالخب « هيف ةرورض

 بيجأو - هكلام اًتامض ىرخأ ةميقو- هلوق روصتي فيكف « دحأل كولم ريغ مرحلا : ليق نإف

 .هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ لوق وهو « مرحلا ضرأ كلب ىري نم لوق ىلع هنأب

 هيف نامضلا بجو ول هنأل :ش ( مانب سيل هنأل « هيف نامض ال مرحلا رجش نم فج امو ) :م

 مرحلا شيشح ىعري الو) :م ديصلا نم تيملا ةلزنب فج ام نأل « رانلا داقيإ يف مرحلا لهأ ررضتل

 . -هللا امهمحر- كلامو يعفاشلا لاق هبو « فورعم ةكمب تبن وهو :ش ( رخذإلا الإ عطقي الو
 ءرخذإلا اشاح شيشح نم الو هكوش الو مرحلا رجش نم ءيش عطق لجأل لحي ال «ىلحملا» يفو

 اع هللا لوسر رمأ فالخ وهو لاق . اًضيأ اسلا -هللا امهمحر- يعفاشلاو كلام ىنثتساو

 هبو « ءاطعو - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع يورم وهو « رجشلا فالتإب نامضلا بجيو
 نباو « كلام لاق هبو جسوعلاو رجشلا عطق مرحيو «لبنح نباو « يعفاشلاو « كلام لاق

 هيلع هلوقب دودرم وهو « مرحیال : يعفاشلاو « رانيد نب ورمعو «دهاجم نعو . ءاطعو «لبنح
 يف -امهنع هللا يضر -سابع نبا ثيدح يف «اهكوشدضعيال) : مالسلاو ةالصلا

 . (نحيحجصلا»

 ةلباقم يف ديعب سايق وهو يذؤملا ديصلا لتقك ةيذؤملا ةرجشلا يف عطق ال : يعفاشلا لاقو

 يلوتملا راتخاو «ىولبلا هب معت اميف دحاولا ربخب ةيعفاشلا لالدتساك « عضولا دساف وهف صنلا

 . سانلا هتبني ال ام ةرجشلا رحت نأ ىلإ « يلازغلاو « نيمرحلا مامإ عطقو « نومضم هنأ مهنم

 نأل) :م كلامو « يعفاشلا لاق هبو :ش ( يعرلاب سأب ال : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو) :م

 ال : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو :ش ( انيور ام انلو .رذعتم هنع باودلا عنم نإف « ةرورض هيف

 ال عطقلا يف صنلا لاقي امع باوج اذه :ش ( لجانم اب عطقلاك رفاشملاب عطقلاو ) :م « اهالخ ىلتخي

 ‹ ناسنإلا نم رفشلاو «سرفلا نم ةلفحجلاك ريعبلا رفشمو « ةرفشم عمج رفاشملاو « يعرلا يف
 لحلا نم شيشحلا لمحو) :م عرزلا هب دصحي يذلا ديدحلا وهو «ميملا رسكب لجنم عمج لجانملاو
 نأ انملس هريرقت ةرورض هيف نأل ؛ - هللا همحر - فسوي يبأ لوق نع باوج اذه :ش ( نكم

 جراخ ىلإ لحلا نم شيشحلا لمح نأل ؛ةرورضلا ملسن ال نكل «يعرلا يف ال عطقلا يف صنلا

 مل رخذإلا لاب ام : لاقي امع اًضيأ باوج اذه :ش ( رخذإلا فالخب هيف ةرورض الف) :م نكع مرحلا

 . رخذإللا فالخب : هلوقب باجأف « هيف ةرورض الو « هيعر مرحي

 ةمئألا هجرحخأ ليوط ثيدح يف وهو :ش ( ی يبتلا هانتسا) :م رخذإلا نأل يأ :ش (هنأل) :م
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 هلعف ءيش لكو ‹ تابنلا ةلمج نم تسيل اهنأل كلذو «ةأمكلا فالخبو « هيعرو « هعطق زوحیف

 - يعفاشلا لاقو . هترمعل مدو « هتجحل مد :نامد هيلعف امد درغملا ىلع هيف نأ انركذ امن نراقلا
 . لبق نم رم دقو . نيمارحإب اندنعو « هدنع دحاو مارحإب مرحم هنأ ىلع ءانب دحاو مد : هللا همحر

 دحاو مد همزليف جحا وأ ةرمعلاب مرحم ريغ تاقيملا زواجتي نأ الإ :لاق

 ‹ثيدحلا . . . ةكم هلوسر ىلع هللا حتف امل ويب يبنلا نع - هنع هللا يضر - ةريره يب نع ةتسلا

 هرمأ يف عراشلا ءانفتسال :ش ( هيعرو هعطق زوجيف) :م رخذإلا هرخآ يفو . بيرق نع هانرکذ دقو

 (تابنلا ةلمج نم تسيل اهنأل كلذو) :مرخذإلا فالخب هلوق ىلع فوطعم :ش ( ةأمكلا فالخبو) :م

 نم تبني تابنلا يف ضرألا نم ال ءامسلا ءام نم تبني ضرألا يف عورزم ءيش وه اغنإ :ش

 ةزمهلا حتفو « ميلا نوكسو «فاكلا حتفب ةأمكلاو « «يفاكلا» يف لاق اذك « اهئامو ضرألا

 هصيصخت زوجي ال ملف ‹ عامجإلا وأ صنلاب رخذإلا هنم صح دقو « ماع صنلا : ليق نإف

 . ةرورضلاو يعرلا ريغب

 زوجي يحخارتملا هصيصخت زوجي الف ‹ هلخادت ةأمكلاو «لصتملا ءانتسالاب صح رحخذإلا : انلق

 نم ناك ةي هنأ ثيدحلا ليوأت : «عئادبلا»و « «طوسبملا» يفو . ليق اذك « انباحصأ ضعب دنع

 هقبساميف صخري هنأ هيلإ ىحوأ ناك وأ - هنع هللا ىضر - سابعلا هقبسف < ءانثتسالا هيف دصق

 . « رخذإلا الإ » : لاقف « ةصخرلاب ايب ليربج ءاجف « هممع ةي يبنلا نأ وأ «سابعلا

 ( هيلعف امد درفملا ىلع هيف نأ) :م تايانجلا نم ينعي :ش ( انركذ امن نراقلا هلعف ءيش لكو ) :م

 ( دحاو مد : - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو « هترمعل مدو هتجحل مد :نامد) :م نراقلا ىلع يأ :ش

 مارحإب مرحي هنآ ىلع ءانہ) :م هنع نيتياورلا رهظأ يف دمحأو كلام لاق هبو «دحاو مد هيلع يأ :ش

 اقاوط فوطي نراقلا نأ ىتح « هدنع ةجحلا مارحإ يف لخاد ةرمعلا مارحإ نأل :ش ( هدنع دحاو

 . نییعس یعسیو ادحاو

 فالتخالا نارقلا باب ىف : هلوقب هرکذ ام هب دارأ :ش ( لبق نم رم دقو « نیمارحإب اندنعو) :م

 . ادحاو اًبعسو ادحاو اًفاوط هدنعو

 :ش ( نراقلا زواجتي نأ الإ) :م يرودقلا يأ : لاق «خسنلا ضعب يفو :ش ( زواجتي نأ الإ) :م

 لعافتلا باب نم لوألاو « ةلعافملا باب نم زواجي نأ الإ - هللا همحر - يرودقلا خسن ضعب يفو
 ىلع يأ « نامد نراقلل نأل ؛ رظن هيفو « ةلأسملا هذه يف الإ « نامد هيلعف : هلوق نم ءانثتسا اذهو

 :م زواجي نأ يهو « ةدحاو ةروص يف الإ مد درفملا ىلع هيف بجي عضوم لك يف نامد نراقلا

 يفو :ش ( دحاو مد همزليف جحلا وأ ةرمعلاب) :م مرحم ريغ هنوك لاح يأ :ش ( مرحم ريغ تاقيملا)
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 ال دحاو بجاو ريخأتبو « دحاو مارحإ تاقيملا دنع هيلع قحتسملا نأ ال -هللا همحر - رفزل اًفالخ

 نأل ؛ لماك ءازج امهنم دحاو لك ىلعف ديص لتق ىف نامرحم كرتشا اذإو . دحاو ءازج الإ بجي

 كرتشا اذإو .ةيانحلا ددعتب ءازحلا ددعتيف « ةلالدلا قوفت ةبانج اناج ريصب ةک رشلاب امھنم دحاو لک

 ءةيانحجلا نع ءازج ال لحملا نع لدب نامضلا نأل ؛ دحاو ءازج امهيلعف مرحلا ديص لتق يف نالالح

 امهنم دحاو لك ىلعو «ةدحاو ةيد امهيلع بجت اطخ ًالجر التق نيلجرك لحلملا داحتاب دحتيف
 .ةرافك

 يف سيلو « يخركلا رصتخم حرش» يف يرودقلا لاقو . دحاو مد مدلا كلذل همزلي خسنلا ضعب

 نراقلا نأل ؛ رظن هيفف ةلأسملا هذه يف الإ « مد نراقلا ىلعو «مد درفملا ىلع بجي ىنعم لوصألا

 عجر دقو « اًتدحم وأ « اًج ةرايزلا فاوط ىدأ اذإاذكو « دحاو مد هيلع مامإلا لبق ضافأ اذإ

 همحر - رفزل اًقالخ) :م اديص لتق مث ةفرعب نراقلا فقو اذإ كلذكو «دحاو مد هيلع بجي هلهأ ىلإ

 . نامد هيلع بجی هدنع ناف :ش ( هللا

 هيلع بجاولا يأ « رفزل ال انل ليلعت اذه :ش ( دحاو مارحإ تاقيملا دنع هيلع قحتسملا نأ امل ) :م

 ءازج الإ بجي ال دحاو بجاو ريخأتبو) :م ةرمعلل دحاو مارحإ وه نيمارحإلا دحأ تاقيملا روبع دنع

 عم هيلع ءيش ال جحلاب مرحأ مث « زواج مث « تاقيملا دنع ةرمعلاب مرحأ ول هنأ ىرت الأ :ش ( دحاو

 لخديف « نيمارحإ ةروظحم هب ابكترم هتيانجب راص هنإف « تاروظحعملا رئاس فالخب « نراق هنأ
 هيلعف ةكمب هتجحب لهأ مث زواج امدعب هترمعب لهأ ولاذكو « كلذك سيل انه اهو « امهيف صقنلا

 . ةرمعلا مارحإ هريخأتب دحاو مد

 ‹ نسحلا لوق وهو :ش ( لماك ءازج امهنم دحاو لك ىلعف ديص لتق يف نامرحم كرتشا اذإو) :م

 ‹ ةيعفاشلا نم يلوتملاو « كلام لاق هبو « يروثلاو « يعخنلاو « ريبج نب ديعسو « يبعشلاو
 هللا يضر - باطخلا نب رمع نبا نعو . ةلبانحلا نم ركب يبأ راتخاو «دمحأ نع ةياور وهو

 :م دحاو ءازج امهيلع نأ < يعازوألاو ‹ نامیلس يبا نب دادحو ‹ يرهزلاو « سوواطو «ءامهنع

 :ش ( ةيانحلا ددعتب ءازجلا ددعتيف ةلالدلا قوفت ةيانج اًيناج ريصي ةكرشلاب امهنم دحاو لك نأل)

 نامض وه : لوقن نحنو «دحاو لحملاو « لحملا نامض وه : لوقي - هنع هللا ىضر -ىعفاشلا

 . ددعتم لعفلاو لعفلا

 ال لحملا نع لدب نامضلا نأل ؛ دحاو ءازج امهيلعف مرحلا ديص لتق يف نالالح كرتشا اذإو) :م

 لك ىلع دحاو ءازجلاو « دحاو لحملاو :ش ( لحما داحتاب) :م ءازجلا يأ :ش ( دحتيف ةيانحلا نع ءازج

 نيلجرك) :م مهددع ىلع نامضلا مض كلذ نم رثكأ اوناك نإو « ديصلا ةميق فصن امهنم دحاو

 ( ةرافك امهنم دحاو لك ىلعو) :م لحملا نامض ال هنأل :ش ( ةدحاو ةيد امهيلع بجت ًاطخ الجر التق

 . لعفلا نامض اهنأل :ش
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 هعيبو « نمألا تيوفتب ديصلل ضرعت اًيح هعيب نأل ؛لطاب عيبلاف هعاتبا وأ ديصلا مرحملا عاب اذإو
 هيلعف اهدالوأو . يه تتامف ادالوأ تدلوف مرحلا نم ةيبظ جرخأ نمو . ةتيم عيب هلتق امدعب

 ىلإ هدر بجو اذهلو « اًعرش نمألل اًقحتسم يقب مرحلا نم جارخإلا دعب ديصلا نأل ؛ نهؤازج
 سيل دالوألا تتام مث تدلو مث اهءازج ىدأ نإف . دالوألا ىلإ يرستف ةيعرش ةفص هذهو « هنمأم

 ةنمآ قبت مل ءازجلا ءادأ دعب نأل ؛ دلولا ءازج هيلع

 نأل يأ: ش ( اًيح هعيب نأل ؛ لطاب عيبلاف) :م هارتشا يأ :ش ( هعاتبا وأ ديصلا مرحملا عاب اذإو) :م

 :ش ( ةتيم عيب هلتق امدعب هعيبو « نمألا تيوفتب ديصلل ضرعت) :م اًيح هنوك لاح ديصلا مرحملا عيب
 ضقن «ديصلا همارحإ لاح عاب وأ «ىرتشا ول: يقطانلا لاقو . ًالطاب عيبلا نوكيف لطاب امهالكو

 ةميق عئابلا ىلعف « لالح يرتشملاو « مرحم مئابلاو « هكلهتساف يرتشملا هضبق نإو « عيبلا مكاحلا
 مرحأ مث لالحوهو هداص نإو « همارحإ لاح هداص ناك نإ عئابلل هيلع نامضالو « ةرافكلل ديصلا

 تتامف ادالوأ تدلوف مرحلا نم ةيبظ جرخأ نمو) :م . عئابلل هتميق يرتشملا ىلعف همارحإ لاح هعاب مث
 يقب مرحلا نم جارخإلا دعب ديصلا نأل) :م دالوألاو مألا ءازج يأ :ش ( نهؤازج هيلعف « اهدالوأو يه

 اذإو . نمألا وهو يعرش فصوب فصتم مرحلا نم هجارخإ دعب ينعي :ش ( اَعرش نمألل اًقحتسم

 ( اتمآ ناک هلخد نمو # : یلاعت هلوقلو « عرشلا ةهج نماًنمآ نوكي نأب اًقحتسم يقب كلذك ناك

 . فصولا اذه هعم يقبف « (۹۷ ةيآلا : نارمع لآ)

 (ةيعرش ةفص هذهو هنمأم ىلإ هدر بجو) :م عرش نمألا هقاقحتسا لجأل و يأ :ش (اذهلو) :م

 :م ةيعرش ةفص مرحلا وهو « هنامأ عضوم ىلإ يأ «نمآملا ىلإ درلا بجاو ديصلا نوك يأ :ش

 فاصوألا نأل ؛ اًضيأ دال وألا يف مرحلا ىلإ درلا بوجو تبشي ينعي :ش ( دالوألا ىلإ يرستف)

 . ريبدتلاو « ةباتكلاو « ةيرحلاك « دالوألا ىلإ يرست تاهمألا يف ةراقلا

 . اهدلو ىلإ رسي ملو ءدرلا بجاو اهنإف « ةبوصخملا دلوب اذه ضقتني :تلق نإف

 . دلولا ىلإ ىدعتي الف ةيعرش ةفصب تسيل ةيبوصغملا ةفص :تلق

 . ىدعتت نأ يغبنيف « ةيعرش ةفص ةينومضملا :تلق نإف

 يفو «ةمزال ةفص هنإف « هريغو ريبدتلا فالخب ‹ يرست الف « ةمزال ريغ ةفص ىه :تلق

 يف كلذ دجوي ملو «ديلا تيوفت بوصخملا يف نامضلا بوجو ببس نإ : «ناخ يضاق عماج»
 ‹ انماض ناك عنتماو هبلاط اذإ ىتح دالوألا بلاطي مل كلام ا نأل ؛ اًمكح الو « ةقيقح ال دالوألا

 . عنملا تقو نم اًتماض ناك عنمو دري مل اذإف « ةعاس لك يف ىلاعت هلل درلا قح امأ

 ؛دلولا ءازج هيلع سيل دالوألا تتام مث تدلو مث) :م ةيبظلا ءازج يأ :ش ( اهءازج ىدأ نإف) :م

 نمألل ةقحتسم دالوألا قبت مل ذئنيحف « نمأللا ةقحتسم يأ :ش ( ةنمآ قبت مل ءازحجلا ءادأ دعب نأل
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 .باوصلاب ملعأ هللاو . لصألا لوصوك فلخلا لوصو نأل
 ےہ
 ىلإ ةميقلا وهو :ش ( فلخلا لوصو ناأل) :م هلوق ىنعم وهو « مرحلا جراخ هكلم ىلع اهثودحل اًضيأ
 اهتميق ىدأف ةيراج بصغ ول هنأ ىرت الأ « مرحلا ىلإ ديصلا وهو :ش ( لصألا لوصوك) :م ءارقفلا
 عماجلا» يفاذك « انهاه اذكف ءيش هيلع بجي ال اهدالوأو اهكلهتساف ادالوأ تدلو مث
 لوصوك فلخلا لوصو نأل : هلوق -هللا همحر - ريرضلا نيدلا ديمح مامإلا رسف اذكو“يبوبحلل ا
 . مرحلا ىلإ ديصلا لوصو ةلزنمب « ةكم ءارقف ىلإ ديصلا ةميق لوصو نأل : هلوقب ديقو « لصألا

 اذإف « اندنع مهريغو ةكم ءارقف ىلإ ةميقلا فرصي نأ زوجي هنأل ؛ رظن هيف : يزارتألا لاقو

 نأب ليلعتلا ميقتسي الف « اهئارقف ىلإ فلخلا لصي مل هنأ عم اًضيأ طقسي مهريغ ىلإ ءازجلا ىدأ

 . ىهتنا « مرحلا ىلإ لصألا لوصوك ةكم ءارقف ىلإ فلخلا لوصو
 «ريرضلا نيدلا ديمح خيشلا ىلع الو « فنصملا ىلع ءيش دري الف « هجوم ريغ هريظنف :تلق

 خيشلا لاقو « اهئارقف ريغ ىلإو « ةكم ءارقف ىلإ لوصولا لمشيو « وه قلطأ هنإف فنصملا امآ
 . باوصلاب ملعأ هللاو « بلاغلا رابتعاب هديق هنإف : - هللا همحر - ريرضلا نيدلا ديمح
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 مارحإ ريغب تقولا ةزواجم باب

 ( مارحإ ريغب تقولا ةزواجم باب ) :م

 مكح نايب نم غرفاملو « مارحإ ريغب تاقيملا زواج نم مكح نايب يف باب اذه : يأ :ش
 ىنعم يف امك ىرتشاف « مارحإلا لبق ةعقاولا ةيانجلا باب يف عرش مارحإلا دعب ةعقاولا ةيانجل ا
 نم ةزواجملاو « بابلا اذه ىلع اهنايب مدق لامكلا ىلع مارحإلا دعب ةيانحجلا تناك ال نكل « ةيانجل ا

 اوعراسو # : ىلاعتو كرابت هلوق يف امك زاوجلا ىنعمب اهنكلو « نينثالا نيب نوكت يتلا ةلعافملا باب
 : «ةرهمجلا» يف لاق « تقولا اوعرسأ ىنعمب ١١١( ةيآلا : نارمع لآ) € مكبر نم ةرفغم ىلإ

 يف تقولا لامعتسا نوكي اذه ىلعف « نيحلاو نامزلا يف ةعاسلا ىلع عقاو مسا فورعم تقولا

 لآ) « اعد كلانه # : ىلاعت هلوق ىف ازاجم نامزلا ىنعم ىف ناكملا لمعتسا امك اًراجم ناكملا ىنعم

 ٠ ٠ . (۳۸ ةيالا : نارمع

 : لاقي « عضوملاو لعفلل بورضملا تقولا تاقيملاو ‹ فورعم تقولا : يرهوجلا لاقو

 ناكم ىلع تاقيملا قالطإ نوكي اذه ىلعف « هنم نومرحي يذلا عضوملل ماشلا لهأ تاقيم اذه

 الو : -هللا همحر - يزارتألا لاق . ناكملا ىنعم يف تاقيملا ةغللا لهأ لامعتسال ةقيقح مارحإلا

 : هريغ نعًالقان لمكألا لاقو «لمأت نم ولخي

 مرحملا نأل ؛ ءيش مارحإ ريغب تاقيملا زواج نم ىلع بجي ال نأ بجاولا ناك : ليق نإف ۰

 . تقولا كلذ يف دوجوم ريغ مارحإلاو « مارحإلا وه ةرافكلل ةبجوملا ءايشألل

 « ناصقن هجح يف هب نكمتو « هنع يهنملا بكترا مارحإ ريغب تاقيملا زواج نم نأ : باوجلاف

 ‹« فوطي نأ لبق اًيبلم تاقيملا ىلإ عوجرلاب هناوأ يف كلذ كرادت اذإ الإ مدلاب ربجي هناصقنو
 . یھتنا

 بجي الف ‹ بجاو ريغ تاقيملا نم مارحإلا نأ « يعخنلاو « يرصبلا نسحلا بهذم :تلق

 . مارحإ ريغب تاقيملا زواج اذإ ءيش هيلع

 دقعني ال : لاق هنإف ريبج نب ديعس دنع الإ همارحإ دقعنا مرحأو هزواج ولو : (طوسبملا» يفو
 . ءاملعلا رثكأ دنع مدلا هنع طقس مارحإلاب جحلا لاعفأب سبلتلا لبق تاقيملا ىلإ عجر نإف « همارحإ

 عضوم وه :ش ( رماع ينب ناتسب) :م ةفوكلا لهأ نم لجرلا يأ :ش ( يفوكلا ىتأ اذإو) :م

 قرع تاذ زواج اذإ ام ةلأسملا ينعي :ش ( ةرمعب مرحأف) :م مرحلا جراخ تاقيملا لحاد ةكم نم بيرق

 دري ملو « كلذ نم نكي ملول هنأل ؛ ةرمعلا وأ جحلا هتين نم ناكو « ناتسبلا لخدو « مارحإ الب

 قرع تاذو «تقولا ةمرحل ءيش هيلع بجي مل مارحإللا أشنأ مث تاقيملا ناوأ يف ةكم لوخد
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 «ةكم لخد ىتح بلي ملو هيلإ عجر نإو . تقولا مد هنع لطب ىبلو قرع تاذ ىلإ عجر نإف
 سيلف اًمرحم هيلإ عجر نإ : الاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق اذهو «مد هيلعف هترمعل فاطو

 نأل ؛ بلي مل وأ ىيل طقسي ال : - ىلاصعت هللا همحر - رفز لاقو .بلي مل وأ ییل ءيش هيلع

 انلو . بورغلا دعب هيلإ داع مث تافرع نم ضافأ اذإ امك همكح راصو «دوعلاب عفترت مل هتيانج

 مل هنأل ؛ ةضافإلا فالخب مدلا طقسيف لاعفألا يف عورشلا لبق كلذو « هناوأ يف كورتملا كرادت هنأ

 اذإ امك تاقيملا قح رهظأ هنأل ؛ اًمرحم هدوعب امهدنع كرادتلا نأ ريغ رم ام ىلع كورتملا كرادتي

 اتکاس اًمرحم هب رم

 ضعبو « ناموي ةكم نيبو امهنيب ةيصع وأ « هيلع قرع تاذ : يبطرقلا لاقو «قارعلا لهأ تاقيم

 . موي

 ال تاقيملا نم مرحأو « مارحإلا لبق عجراذإ هنأل ؛ هب انديق اًمرحم يأ :ش ( عجر نإف) :م

 لاح رهاظل قرع تاذب صيصختلا :ش ( قرع تاذ ىلإ) :م يعفاشلا دنعو « اندنع هيلع ءيش

 نعو . مدلا طوقس يف ةياورلا رهاظ يف ءاوس تيقاوملا نم هريغ ىلإو هيلإ عوجرلاف الإو ٠ يفوكلا
 يذاحي تاقيملا كلذو « رخآ تاقيم ىلإ داع نإ هنآ رظني : لاق هنأ - هللا همحر - فسوي يبأ

 . تاقيملا مد يأ :ش ( تقولا مد هنع لطب ىبلو) :م الف الإو « مدلا طقس لوألا تاقيملا

 اذه يأ :ش (اذهو « مد هيلعف هترمعل فاطو « ةكم لخد ىتح بلي ملو « هبلإ عجر نإو) :م

 تاقيملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ عجر نإ : الاقو « - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ لوق ) :م ليصفتلاب روكذملا

 : رفز لاقو) :م لوق يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( بلب مل وأ بل ءيش هيلع سيلف اًمرحم) :م هنوک لاح

 نأل) :م لوق يف يعفاشلاو « دمحأو « -هللا همحر - كلام لاق هبو :ش ( بلي مل وأ ىبل طقسي ال

 نأل ؛ تاقيملا ىلإ هدوعب عجري الف تاقيملا نم مارحإلا كرت وه هتيانج :ش ( دوعلاب عفترت مل هتيانج
 . هدعب ال مارحإلا دنع ةيبلتلا بوجوو « تاقيلا دنع ةبجاو ةيبلت ءاشنإ هيلع بجاولا دوعلاب

 يف كورتملا كرادت هنآ انلو .بورغلا دعب هيلإ داع مث « تافرع نم ضافأ اذإ امك همكح راصو) م

 :م كورلا ناوأ يأ :ش ( كلذو) :م تئافلا قح ءاضق كورتملاو ٠ كورتملا ناوأ يف يأ :ش ( هناوأ

 نع باوج :ش ( ةضافإلا فالخب « مدلا طقسيف) :م جحلا لاعفأ يف يأ :ش ( لاعفألا يف عورشلا لبق)

 ( كورتملا كرادتي مل هنأل) :م حيحص ريغ هيلع هسايق نأ دارأ ٠ ضافأ اذإ امك - هللا همحر - رفز لوق

 ام ىلع) :م كلذ لصحي مل ةدعلابو « سمشلا بورغ ىلإ فوقولا ةمادتسا انه كورتملا نأل :ش

 درجمب لصحي له كرادتلا نأ ىلإ هب راشأ :ش ( امهدنع كرادتلا نأ ريغ) :م تايانحجلا يف يأ :ش (رم

 هللا يضر - دمحمو « فسوي يبأ دنع يأ امهدنع كرادتلا نإ : لاقف ‹ ةيبلتلا عم وأ « دوعلا

 اًمرحم) :م هتزواجم وهو تاقيملا قح رهظأ هنأل ؛ اًمرحم هنوك فالح :ش ( هدوعب) :م - امهنع

 همزلي الف :ش (اًتكاس اًمرحم) :م هنوك لاح تاقيملاب يأ :ش ( هب رم اذإ امك تاقيملا قح رهظأ هنأل
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 اذإف ‹ هلهأ ةريود نم مارحإلا قح يف ةيزعلا نأل ؛ اًيبلم امرحم هدوعب : هللا همحر - هدنعو

  ايبلم هدوعب يفالتلا ناكو « ةيبلتلا ءاشنإب هقح ءاضمق هيلع بجو تاقيملا ىلإ ريخأتلاب صخرت
 امدعب داع ولو . هانركذ ام عيمج يف ةرمعلا ناكم ةزواجلا دعب ةجحب مرحأ اذإ فالخلا اذه ىلعو
 هنع طقسي مارحإلا لبق هيلإ داع ولو « قافتالاب مدلا هنع طقسي ال رجحلا ملتساو « فاوطلاب ًادتبا
 نأ هلف هتجاحل ناتسبلا لخد نإف ‹ ةرمعلا وأ جحلا ديري ناك اذإ هانركذ يذلا اذهو . قافتالاب

 بجاو ريغ ناتسبلا نأل ؛ ءاوس لزنملا بحاصو وهو ناتسبلا هتقوو « مارحإ ريغب ةكم لخدي
 هلهأب قحتلا هلخد اذإو « هدصقب مارحإلا همزلي الف « ميظعتلا

 . نالخادتم وأ « نافدارتم نالاح امهالکو « ءيش

 كرادتلا يأ :ش ( هدوعب) :م - هنع ىلاعت هللا يضر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنعو) :م

 :م تاقيملا يأ :ش ( ةيزعلا نأل) :م كاذ لثم نالاح اًصضيأ امهالك :ش ( اًيبلم) :م هنوك لاح هدوعب

 نم نوكي نأ مارحإلا يف هيلع هللا بجوأ اب ذخألا نأل يأ :ش ( هلهأ ةريود نم مارحإلا قح يف)

 ام ىلع ۱۹١( ةيآلا: ةرقبلا) 4 ةرمعلاو جحلا اومأو # : ىلاعت لاق « يقافآلا قح يف هلهأ ةريود

 . یضمامیف رم

 ءاشنإب هقح ءاضمق هيلع بجو تاقيملا ىلإ) :م مارحإلا ريخأتب يأ :ش ( ريخأتلاب صخرت اذإف) :م

 يف كرادتلاب يأ :ش ( اًيبلم هدوعب يفالتلا ناكو) :م ةيبلتلاب نايتإلاب تاقيملا تح ءاضق يأ :ش ( ةيبلتلا

 اذه ىلعو) :م هيلع قحتسملا عيمجب ىت دقف اًيبلم داع اذإف اًيبلم هنوك لاح تاقيملا ىلإ هدوع

 ةرمعلا ناكم) :م تاقيملا نع :ش ( ةزواجملا دعب ةجحب مرحأ اذإ) :م روكذملا فالخلا يأ :ش (فالخلا

 . ءايشألا نم :ش ( هانركذ ام عیمج يف

 (قافتالاب مدلا هنع طقسي ال رجحلا ملتساو فاوطلاب ًادتبا امدعب) :م تاقيملا ىلع :ش ( داع ولو) :م

 اريسفت ملتساف يف ءافلاو دمحأو « كلامو < لوق يف يعفاشلاو « انئاملع قافتاب يأ :ش

 داع ولو) :م روكذملا فالخلا ىلعف هلبق داع نإو « طرشلا كلذ يف ربتعملا نايبل فاوطلا يف عورشلل

 ةبجاولا ةيبلتلا ءانثتسا هنأل كلذو :ش ( قافتالاب هنع طقسي مارحإلا لبق) :م تاقيملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ

 «ةرمعلا وأ جحلا ديري لجرلا ناك اذإ) :م ماكحألا نم :ش ( هانركذ يذلا اذهو) :م مارحإللا ءادتبا دنع

 يآ :ش ( هتقوو) :م يناتسبلل زوجي امك :ش ( مارحإ ريغب ةكم لخدي نأ هلف هتجاحل ناتسبلا لخد نإف

 ام هيف سيل ذإ :ش ( ميظعتلا بجاو ريغ ناتسبلا نأل ؛ ءاوس لزنملا بحاصو وهو « ناتسبلا) :م هتاقيم

 . ناتسبلا يأ :ش ( هدصقب مارحإلا همزلي الف) :م ميظعتلا بج وي

 ةماقإلا ىون ءاوس ناتسبلا لهأب يأ :ش ( هلهأب قحتلا) :م ناتسبلا يأ :ش ( هلخد اذإو) :م

 رشع ةسمخ ةماقإلا ىون ول : - هللا همحر - فسوي يبأ نعو « وني ملوأ « اًموي رشع ةسمخ

 ريغب ةكم هلخدي نأ هل زاج اًموي رشع ةسمخ هب ميقي نأ ىون نإ ينعي «ركذ ام ىلع باوج لاف اًموي
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 ناتسبلا هتقوو : هلوقب دارملاو « كلذ هل كلذكف ةجاحلل مارحإ ريغب ةكم لخدي نأ يناتسبللو

 نم امرحأ نإف ‹ هب قحتلملا لخادلا تقو اذكف « لبق نم رم دقو مرحلا نيبو هنيب يذلا لحلا عيمج

 نم امرحأ امهنأل ؛ هيف لخادلاو يناتسسبلا هب ديري ءيش امهيلع نكي مل ةفرعب افقوو لحلا
 هأزجأ هيلع ةجحب مرحأو تقولا ىلإ كلذ هماع نم جرخ مث« مارحإ ريغب ةكم لخد نمو .امهتاقيم

 همزل اجب ارابتعا سايقلا وهو زوجت ال : - هللا همحر - رفز لاقو مارحإ ريغب ةكم هلوخد نم كلذ
 بجاولا نأل ؛ هتقو ىف كورحملا ىفالت هنأ انلو . ةنسلا تلوح اذإ امك راصف راصو « رذنلا ببسب

 ءادتبالا يف مالسإلا ةجحب اًمرحم هاتأ اذإ امك « مارحإلاب ةعقبلا هذه ميظعت هيلع

 نم سيل هنأل ؛ مارحإ ريغب ةكم لوخد هل زوجي الف ةماقإلا وني مل نإو « هل اتطو راص هنأل ؛ مارحإ

 . ربتعي الف هلهأ

 ناتسبلا لخد يذلا يأ :ش ( كلذ هل كلذكف ةجاحلل مارحإ ريغب ةكم لخدي نأ يناتسبللو) :م

 دارملاو) :م ناتسبلا لهأب قحتلا هنأل ؛ يناتسبلل زوجي امك « مارحإ ريغب ةكم لخدي نأ هتجاحل

 يذلا لحلا عيمج ناتسبلا هتقوو) :م «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم لوقب يأ :ش (هلوقب

 لخاد ناك نمو : هلوقب تيقاوملا لصف يف هركذ ام هب دارأ :ش ( لبق نم رم دقو « مرحلا نيبو هنيب

 :م نوكي اذكف يأ :ش ( اذكف) :م مرحلا نيبو تيقاوملا نيب يذلا لحلا : هانعم ٠ لحلا هتقوف تاقيملا

 يناتسبلا يأ :ش ( امرحأ نإف) :م يناتسبلاب يأ :ش ( هب قحتلملا) :م هتاقيم يأ :ش ( لخادلا تقو)

 نآلا ءيجي ام ىلع تاقيمل اب امهنأل :ش ( ءيش امهيلع نكي مل ةفرعب افقوو لحلا نم) :م هب قحتلملاو
 . لحلا وهو :ش ( امهتاقيم نم امرحأ امهنأل) :م ناتسبلا يف يأ :ش ( هيف لخادلاو يناتسبلا هب ديري) :م

 مرحأو) :م تاقيملا ىلإ يأ :ش ( تقولا ىلإ كلذ هماع نم جرخ مث مارحإ ريغب ةكم لخد نمو) :م

 :ش ( كلذ هأزجأ) :م ةروذنم ةرمع وأ « ةروذنم ةجح وأ « مالسإلا ةجح ينعي :ش ( هيلع ةجحب

 ةجحلا وأ ةرمعلا نم هيلع بجو ام هنع طقسي ينعي :ش ( مارحإ ريغب ةكم هلوخد نم) :م همزل امع

 رصتخم حرشاو « «عطقألا حرشاو « «حاضيإلا يف ركذو « مارحإ ريغب ةكم لوخد ببسب

 ناك اذإ هنإف :ش ( رذنلا ببسب همزل امب ارابتعا سايقلا وهو زوجت ال : رفز لاقو) :م اهريغ « يحخركلا

 ءانهاه كلذكف ةروذنملا اهب طقسي ال هنإف مالسإلا ةجح جحو « رذنلاب تبجو « ةجح هيلع
 ( ةنسلا تلوحت اذإ امك كلذ راصو) :م ىرخألا ببس ريغ ببسب ةبجاو امهنم ةدحاو لك نأ عماجلاو

 . فالخ الب ةكم لوخدب همزل ام ماقم موقي ال هنإف جح مث ةكم اهيف لخد يتلا :ش

 :م ةكم اهيف لخد يتلا ةنسلا وهو :ش ( هتقو يف كورتملا) :م كرادت يأ :ش ( ىفالت هنأ انلو) م

 ناك تاقيملا ىلإ ىهتنا ال ينعي :ش (مارحإلاب) :م ةبعكلا يأ :ش ( ةعقبلا هذه ميظعت هيلع بجاولا نأل)

 ةعقبلا يأ :ش ( هاتأ اذإ امك) :م ىرخأ ةنس يف ال ةنسلا كلت يف هلاعفأ يدؤي مارحإب هزواجي نأ هقح

 هئزجي هنإف « رمألا لوأ نم ينعي :ش ( ءادتبالا يف مالسإلا ةجحب اًمرحم) :م هنوك لاح ةكم يه يتلا
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 يف امك دوصقم مارحإب الإ ىدأتي الف ‹ هتمذ يف اتيد راص هنأل؛ ةنسلا تلوح اذإ ام فالخب

 تقولا زواج نمو . يناثلا ماعلا نود ةنسلا هذه نم ناضمر موصب ىدأتي هنإف «روذنملا فاكتعالا

 ‹ جحلا دسفأ اذإ امك راصف اًمزال عقي مارحإلا نأل ؛ اهاضقو اهيف ىضم اهدسفأو « ةرمعب مرحأف
 ريظن وهو « هنع طقسي ال : هللا همحر - رفز لوق سايق ىلعو « تقولا كرتل مد هيلع سيلو

 مارحإ ريغب تقولا زواج اذإ جحلا تئاف يف فالتخالا

 اًنيد راص هنأل ؛ةنسلا تلوحت اذإ ام فالخب) :م ةكم لوخدب همزلامعو « ىون يتلا مالسإلا ةجح نع

 يف امك) :م يدصق يأ :ش ( دوصقم مارحإب الإ ىدأتي الف) :م جحلا تقو يضمجب :ش ( هتمذ يف

 نم ناضمر موصب ىدأتي هنإف) :م اذه ناضمر رهش فكتعي نأ رذن اذإ امك يأ :ش ( روذنملا فاكتعالا

 زاج ىتح فاكتعالا هيف رذن يذلا ناضمر رهش فكتعي مل اذإ ينعي :ش ( يناثلا ماعلا نود ةنسلا هذه

 يف فكتعي ملام هنأل ؛ فكتعي مل هيلعامع ءاضق هيف فكتعاف هماصف يناثلا ماعلا ناضمر

 . اذهاذك « دوصقم موصب الإ دأتي ملف « ادوصقم موصلا راص « لوألا ناضمرلا

 ريصت ةرمعلا نأ ملسن ال نكلو « ايد ريصيو « ةنسلا ىلإ لوحتي جحا نأ انملس : ليق نإف

 يف ةروذنملا ةرمعلاب مارحإ ريغب ةكم لوخدب ةبجاولا ةرمعلا طقست نأ ىغبنيف ةتقوم اهنأل ؛ اتيد

 . ىلوألا ةنسلا يف اهب يه طقست امك « ةيناثلا ةنسلا

 تقو ىلإ اهرخأ اذإف « قيرشتلاو رحنلا مايأ ىلإ اهريخأت هركي ةرمعلا نأ كش ال هنأب بيجأ

 . اتید تراصف <« اھل لوقعملاک راص هرکی

 اهدسفأ ةرمعلا يأ :ش ( اهدسفأو ةرمعب مرحأف) :م تاقيملا يأ :ش ( تقولا زواج نمو) م

 هنأل يأ :ش ( اًمزال عقي مارحإلا نأل) :م اهيضقي مث ةرمعلا يأ :ش ( اهاضقو اهيف ىضم) :م عامجب

 ىلع ءادألا مزتلا هنألف ءاضقلا امأو «لاعفألا ءادأب الإ امهيف عورشلا دعب ةبغرلا جرخي ال مزال دقع

 هيضقي هنإف :ش ( جحلا دسفأ اذإ امك) :م اذه مكح يأ :ش ( راصف) :م لعفي ملو « ةحصلا هجو

 نم صقن ام هب ربجني تاقيملا مارحإب اهلصف اذإ هنأل :ش ( تقولا كرتل مد هيلع سيلو) :م اذه كلذكف

 اهاضق مث اهدسفأ مث « ةالصلا يف اهس نمك مدلا هنع طقسيف « مارحإ ريغب ةزواجملاب تقولا قح

 وأ ىبل مدلا :ش ( هنع طقسي ال : - هنع هللا يضر - رفز لوق سايق ىلعو) :م وهسلا دوجس هنع طقس

 هيلع بجو مث ةرمعب مرحأ مث تاقيملا زواج اذإاذكو « دوعلاب عفترت ال هتيانج نأل ؛ بلي مل

 كلت ىلع اًسايق ءاضقلاب ةيانجلا عافترا مدعل ءاضقلاب مدلا هنع طقسي الو « داسفإلاب ءاضقلا

 .ةلأسملا

 مدلا نأ -هللا همحر - رفز نيبو اننيب فالتخالا اذه يأ :ش ( فالتخالا ريظن وهو) م

 يف) :م عقاولا فالتخالا ريظن هدنع طقسي الو اندنع ءاضقلاب طقسي تاقيملا نع ةزواجملاب بجاولا

 ‹« تافرعب فوقولا تاوفب جحلا هتافو جحلاب مرحأ مث :ش ( مارحإ ريغب تاقيملا زواج اذإ جحلا تئاف
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 نم اهريغب هذه ةزواجللا ربتعي وهو . هجح دسفأ مث جحلاب مرحأو مارحإ ريغب تقولا زواج نميفو
 الو ‹ تئافلا يكحي وهو « ءاضقلا يف هنم مارحإلاب تاقيملا قح اًيضاق ريصي هنأ انلو .تاروظحللا

 ىلإ دعي ملو « مرحأف ححلا ديري يكملا جرخ اذإو . قرفلا حضوف تاروظحملا نم هريغ هب مدعني

 « مرحلا ىلإ داع نإف « مارحإ ريغب هزواج دقو « مرحلا هتقو نأل ؛ ةاش هيلعف ةفرعب فقوو « مرحلا

 هانركذ يذلا فالتخالا ىلع وهف بلي مل وأ ىبلو

 مارحإ ريغب ةزواجملاب بجاولا مدلا طقسي لباق نم ءاضقلا هيلع بجوو ‹ ةرمعلا لاعفأب للحتو

 يأ « جحا تئاف يف هلوق ىلع اًقطع :ش ( تقولا زواج نميفو) :م هل اًقالخ اندنع ءاضقلا بوجول

 مد هنع طقسيو ‹ ءاضقلاو يضملا هيلع بجوف تافرعب فوقولا لبق عامجلاب :ش ( هجح دسفأ

 . هلاًقالخ اندنع ةزواجملا

 :م هذه ةزواجملا سيقي يأ :ش ( هذه ةزواجملا ربتعي) :م -هللا همحر - رفز يأ :ش ( وهو) م

 مدلا نإف « قلحلاو سبللاو بيطتلاك :ش ( تاروظحملا نم) :م ةزواجملا ريغب يأ :ش (اهريغب)

 . اذهاذكف « ةرمعلا وأ جحلا ءاضقب طقسي ال اهيف بجا ولا

 :ش ( وهو ءاضقلا) :م يف تاقيملا نم يأ :ش ( هنم مارحإلاب تاقيملا قح اًيضاق ريصي هنأ انلو) :م

 جحلا بجاولا ءادآ وهو « مدلا بجو هلجأل يذلا ىنعملا مدعنيف :ش ( تئافلا يكحي) :م ءاضقلا يأ

 روظحملا اذه ريغ يأ :ش ( هريغ) :م ءاضقلاب يأ :ش ( هب مدعني الو) :م تاقيملا ةزواجم دعب مارحإب

 لصأب عقي ال ربجلاو « لوألا مارحإلا يف نكي ناصقنلا اهب بجاولا نأل :ش ( تاروظحملا نم) :م

 كرتب بجو مدلا انه اه امأ « عقيال ةالصلا لصأبو « ربجلا اهب عقي ةالصلا يف ةدجسك ةدابعلا

 نال ؛ كرت امع بونيف < ءاضقلا يف تقولا يف مارحإلا ل ..دأب ىتأ دقو « تقولا نم مارحإلا لصأ

 : هلوق ىنعم وهو « « طوسبملا» يف اذك « عبتلا نع بوني الف لصألا امأ « لصألا نع ةالصلا لصأ

 . رفز هيلع ساق ام نيبو « هيف نحن ام نيب يأ :ش ( قرفلا حضوف) :م

 راصف جحل اب مرحأ مث مرحلا نع جرخ امل هنأل :ش ( ةاش هيلعف ةفرعب فقوو مرحلا ىلإ دعي ملو)

 يقافآلا ىلع بجو امك تاقيملا ةمرح ىكزل ةاش هيلع بجوف مرحأ مث تاقيملا زواج اذإ يقافآلاك

 ؛ جحلا ديري هلوقب ديق اذإ :ش ( مارحإ ريغب هزواج دقو مرحلا) :م هتاقيم نأل يأ :ش ( هتقو نأل) :م

 . « يباجيبسألا عماج» يف اذك هلهأ تقوو « هله نم راص ةجاحل عضوملا كلذ ىلإ

 يبأ دنع ينعي :ش ( هانركذ يذلا فالتخالا ىلع وهف بلي مل وأ ىبلو « مرحلا ىلإ داع نإف) :م

 ال رفز دنعو ‹«دوعلا درجمب طقسيامهدنعو « مرحلادنع ةيبلتلاو دوعلاب مدلا هنع طقسي ةفينح

{Yo 



 هنأل ؛ مد هيلعف ةفرعب فقوو مرحأف « مرحلا نم جرخ مث هترمع نم غرف اذإ عتمتملاو .يقافآلا يف

 مدلا همزليف انركذ امل مرحلا نم يكملا مارحإو ٠ يكملا ةلزنمب راص ةرمعلا لاعفأب ىتأو ءةكم لخد امل

 فالخلا ىلع وهو « هيلع ءيش الف ةفرعب فقي نأ لبق هيف لهأف « مرحلا ىلإ عجر نإف « هنع هريخأتب

 . يقافآلا يف مدقت يذلا

 : لیق « رماع ينب ناتسب يف يفوكلا نايتإ يف اذه لبق هركذ :ش ( يقافآلا يف) :م ىبل نإو ‹« طقسي

 بتك يف عمسي ملو « عمجلا نود درفملل نوكت ةبسنلاف « قفأ عمج قافلا نأل «يقفألا باوصلا

 . نيتحتفب يقفألا تيكسلا نباو يعمصألا نعو « يقافآلا ةغللا

 (مد هيلعف ةفرعب فقوو) :م جحلاب:ش ( مرحأف « مرحلا نم حرخ مث هترمع نم غرف اذإ عتمتملاو) :م

 ةرمعو ةجحب نراقلا مارحإ نأل عتمتمل اب هيف ديقو « «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم ةلأسملا هذه :ش

 يكملا مارحإو «يكملا ةلزنمب راص ةرمعلا لاعفأب ىتأو ةكم لخد امل هنأل) :م هيف مكحلا اذه دري الف يتاقيم

 مرحلا ىلإ عجر نإف) :م تقولا نع مارحإلا ريخأتب يأ :ش ( هنع هريخأتب مدلا همزليف انركذ امل مرحلا نم

 فالخلا ىلع وهو « هيلع ءيش الف ةفرعب فقي نأ لبق) :م مرحلا يف ىبلو « مرحأ يأ :ش ( هيف لهأو

 « ىبلاذإ مدلا هنع طقسي -هنع هللا يضر - ةفينح يبأ دنع نأ ىضم ام يف :ش ( مدقت يذلا

 اغإ يقافآلا يف نيلاحلا يف مدلا طقسي ال : - هللا همحر - رفز دنعو . ةيبلتلا طرتشت ال :امهدنعو

 يكملاك جحلا مارحإ رخآ يف عتمتملا نأل ؛ اًيقافآ ًاضيأ عتمتملا ناك نإف :ش ( يقافآلا يف) :م مدقت لاق

 . قيفوتلا هبو « ملعأ هللاو « مهفاف
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 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ باب
 هنإف جحل اب مرحأ مث اطوش اهل فاطو « ةرمعب يكملا مرحأ اذإ : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق

 :هللا امهمحر- دمحمو « فسوي وبأ لاقو . ةرمعو ةجح هيلعو « مد هضفرل هيلعو « جحلا ضفري

 نأل ؛امهدحأ ضفر نم دب ال هنأل ؛ اهضفرل مد هيلعو « اهاضقو « انيلإ بحأ ةرمعلا ضفر

 ألامعأ لقأو ء لاح ىندأ اهنأل ؛ ضفرلاب ىلوأ ةرمعلاو « عورشم ريغ يكملا قح يف امهنيب عمحلا

 لاعفأ نم ءيشب تأي ملو « جحلاب مث ةرمعلاب مرحأ اذإ اذكو «ةتقوم ريغ اهنوكل ءاضق رسيأو

 (مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ باب ) :م

 ‹ ةكم لهأ نم هذه تناك الو « مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ مكح نايب يف باب اذه يأ :ش
 باب بقع يقافآلا يف ةجحلا ىلإ ةرمعلا مارحإ ةفاضإ اذكو « ةيانج تاقيملا لخاد هلزنم نمو

 . تايانحلا نم اعون هنوكل بابلا اذهب تايانجل ا

 هنإف جحلاب مرحأ مث ءاطوش اهل فاطو ةرمعب يكمل ا مرحأ اذإ:- هنع هللا يضر - ةفينح وبأ لاق) :م

 ةرمعب مرحأ ول يقافآلا نأل يكملا ديق اغنإ :ش ( ةرمعو ةجح هيلعو مد هضفرل هيلعو« جحلا ضفري
 ىلع جحلا لاعفأ ءانب نأل ؛ جحلا ضفري الو « اهيف ححلا يف يضم ةجحبب مرحأ مث اًطوش هل فاطف

 يف حصي : كلامو « - هنع هللا يضر - يعفاشلا دنعو « اندنع هقح يف حيحص ةرمعلا لامعأ

 اذإ هنأل ؛ اًطوش اهل فاطو : هلوقب ديق انإو « امهدنع عتمتلاو « نارقلا ةيعورشم اًضيأ يكملا قح

 ‹ طاوشألا لقأ هب دارأو « اًطوش : هلوقب ديقو « قافتالاب ةرمعلا ضفري ًالصأ ةرمعلل فطي مل

 رثكأ ةرمعلل فاط اذإ امأ ‹ هركذامك هيف فالخلا ناك طاوشأ ةثالث وأ « نيطوش فاط اذإ ىتح

 . قافتالاب جحلا ضفري طاوشألا

 « ءادأو ‹ ءاضق رسيأ اهنأل :ش ( انيلإ بحأ ةرمعلا ضفر : دمحمو « فسوي وبأ لاقو) :م

 مد هيلعو) :م ةرمعلا يأ :ش (اهاضقو) :م ءيجي ام ىلع ضفرلاب ىلوأ تراصف ‹ ةنؤم فخأو

 ةجحلا يأ :ش ( امهنيب عمجلا نأل) :م ةرمعلا وأ ةجحلا يأ :ش ( امهدحأ ضفر نم دب ال هنأل « اهضفرل

 هللا يضر - كلامو « يعفاشلل اًقالخ « اندنع يأ :ش ( عورشم ريغ يكملا قح يف) :م ةرمحلاو

 :م ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا) € مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ # : ىلاعت هلوقل ؛ - امهنع

 ريغ اهنوكل ءاضق رسيأو « ًالامعأ لقأو « لاح ىندأ اهنأل) :م جحلا نم :ش ( ضفرلاب ىلوأ ةرمعلاو)

 مايأ ةسمخ الإ ةنسلا عيمج يف نكي اهءادأ نأل ؛ ةضيرف جحلاو « ةنس ةرمعلا نأل :ش ( ةتقوم

 . اهیف هرکی
 ةرمعلا ضفرب :ش ( انلق امل ةرمعلا لاعفأ نم ءيشب تأي ملو « جحل اب مث ةرمعلاب مرحأ اذإ اذكو) م

 ‹ هيف فلتخملا ىلع هيلع قفتملااذكو : هلوقب فطع هنأل ؛ حماست هترابع يفو « قافتالاب اًضيأ

 اهنأل : هلوق وه انلق امك ةرمعلا لاعفأ نم ءيشب تامو « جحل اب مث ةرمعلاب مرحأ اذإ سيبلت هيفو
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 نأل ؛ فالخ الب جحلا ضفر جحل اب مرحأ مث « طاوشأ ةعبرأ ةرمعلل فاط نإف . انلق امل ةرمعلا

 دنع كلذ نم لقأ ةرمعلل فاط اذإ كلذك الو « اهنم غرف اذإ امك اهضفر رذعتف لكلا مكح رثكألل

 مل جحلا مارحإو « اهلامعأ نم ءيش ءادأب دكأت دق ةرمعلا مارحإ نأ هلو « هللا همحر - ةفينح يبأ

 ضفر يفو « لمعلا لاطبإ هذه ةلاحلاو ةرمعلا ضفر يف نألو ؛ رسيأ دكأتملا ريغ ضفرو « دكأتي

 هيف يضم ا رذعتل هناوأ لبق للحت هنأل ؛ هضفر امهيأ ضفرلاب مد هيلعو « هنع اًعانتما جحلا

 جحلا ضفر جحلاب مرحأ مث « طاوشأ ةعبرأ ةرمعلل فاط نإف) :م ءاضق رسيأو ًالامعأ لقأو « ًالاح ىندأ

 ناكمإ مدعل ةرمعلا نم يأ :ش ( اهنم غرف اذإ امك اهضفر رذمعتيف «لكلا مكح رثكألل نأل ؛ فالخ الب

 يفو :ش ( - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ دنع كلذ نم لقأ ةرمعلل فاط اذإ كلذك الو) :م ضفرلا

 : - هنع هللا يضر - يقانغسلا لاقو « كلذك الو : هلوق نم ال ةملك فذحب كلذكو : اهضعب

 يف تبث لا وه اًصضيأ يكاكلا لاق كلذكو « باوصلا :-هنع هللا يضر - نيدلا ماسح مامإلا لاق

 . يخيش طخب تدجو كلذكو : لاق « فنصملا ةخسن

 فنصلملا لاق ال : لاقي نأب ردقم لاؤس باوج اذه « كلذك الو : هتخسن يف يزارتألا لاقو

 : لاقي نأب لاؤسلا هيلع درو « لكلا مكح رثكألل نأل ؛ جحلا ضفر طاوشأ ةعبرأ ةرمعلل فاط نإف

 ملو « ةرمعلل لقألا فاط اذإ اميف - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ بهذم ىلع جحلا ضفري فيك

 ؟ لكلا مكح هل يذلا رثكألا دجوي

 هنع هللا يضر- ةفينح ابأ نأ الإ « كلذ نم لقأ ةرمعلل فاط اذإ كلذك الو : لاقو هنع باجأف

 ام يهو « ىرحخأ ةلعب للعي مل رثكألا دوجول ةرمعلل لقألا فاط اذإ اميف ةرمعلا ضفرل للعي ال
 : هلوقب هرکذ

 نم ءيش ءادأب دكأت دق ةرمعلا مارحإ نأ) :م - هنع هللا يضر - ةفينح يبّألو يأ :ش ( هلو) :م

 زاج مكحلا نأل اذهو دكأتلا ضفر نم :ش (رسيأ دكأتلا ريغ ضفرو « دكأتي مل جحلا مارحإو ءاهلامعأ

 ضفر يف نألو) :م مكحلا مدع لكلل بجوي ال ةلعل لكلا مدعو « ىتش للعب ًالولعم نوكي نأ

 ضعب دوجو ةرمعلا ضفر ىف نأ باوحلاو : يأ « كلذك الو : هلوقل رخآ هجو اذه :ش ( ةرمعلا

 لاعفأ نم ءيشب ىتأ هنأ لاح لاو « ينعي :ش ( هذه ةلاحلاو) :م : هلوقب هيلإ راشأو « ةرمحلا لاعفأ
 ىتأ يذلا فاوطلا يف لمعلا لاطبإ نأ ينعي « نإ مسا هنأل بصنلاب :ش ( لمعلا لاطبإ) :م ةرمعلا

 . هب

 عانتمالاو « لاطبإلا نع اًعانتما ححلا ضفر يف نألو يأ :ش ( هنع اًعانتما جحلا ضفر يفو) :م

 امهبأ ضفرلاب مد هيلعو) :م اًئيش لعفي ملاذإ كلذك الو « هب دتعم عقو ام نأل ؛ لاطبإلا يف نوهأ

 :م لاعفألا ءادأ دعب :ش ( هناوأ لبق للحت هنأل) :م امهدنع ةرمعلاو هدنع جحلا ينعي :ش ( هضفر

 . عورشم ريغ امهنيب عمحجلا نوكل :ش ( هيف يضملا رذعتل)

۸ 



 هؤاضق جحلا ضفر يفو « ريغ ال اهؤاضق ةرمعلا ضفر يف نأ الإ ‹ رصحملا ىنعم يف ناكف

 ‹ امهمزتلا امك امهلاعفأ ىدآ هنأل هأزجأ امهيلع ىضم نإو . جحلاب تئاف ىنعم يف هنأل ؛ ةرمعو

 امهنيب هعمحجل مد هيلعو. اناصأ نم فرع ام ىلع لعفلا ققحت عنمي ال يهنلاو « امهنع يهنم هنأ ريغ

 يقافآلا قح يفو «ربج مد يكملا قح يف اذهو « هنع يهنملا هباكترال هلمع يف ناصقنلا نكمت هنأل

 ىرخأ ةجحب رحنلا موي مرحأ مث جحلاب مرحأ نمو . ركش مد

 مد رصحملا ىلعو « عورشلا دعب يضملا رذعت هنإ ثيح نم :ش ( رصحملا ىنعم يف ناكف) :م
 ةرمعلا ضفر يف نأ الإ) :م ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي ام ىلع كسن مد ال ربج مد مدلا نوكيو «للحتلل

 دعباهنع جرخ هنأل ؛ ريغال ةرمعلا ءاضق ةرمعلا ضفر يف نأ ريغ يأ :ش ( ريغ ال اهؤاضق

 . عورشلا

 يذلا جحلا ءاضق يأ :ش ( هؤاضق) :م جحلا ضفر يف نألو يأ :ش ( جحلا ضفر يفو) :م

 عرش يتلا ةرمعلا ريغ ىرخأ ةرمع ءاضق عم يأ ٠ ضفرلاب :ش (ةرمعو) :م ىرخأ ةنس يف هضفر

 ةرمعلا ًالوأ يدؤي نكل « ةرمعلا لاعفأب للحتي جحلا تئافو :ش ( جحا تئاف ىنعم يف هنأل) :م اهيف

 ةرمعلا ىلع يآ :ش (امهيلع ىضم نإو) :م ىرخأ ةرمعب يتأي مث « اهنم غرفيو « اهيف عرش يتلا
 هأزجأ) :م امهادأو امهيلع ىضم لب «جحلاو ةرمعلا هانعم يف نمو يكملا ضفري مل ينعي « جحلاو

 لاقو ‹ ةرمعلاو « جحلا مارحإ نع يأ :ش (امهنع يهنم هنأ ريغ ءامهمزتلا امك امهلاعفأ ىدأ هنأل

 اعامجإ ضفرلل ةعبتتسملا يه ذإ ةرمعلا نع يأ اهنع هطخب ىخيش ةخسن ىفو : (ةياهنلا» بحاص

 عقو اهببسبو « جحلا تقو يف ةلخادلا يه اهنأل ؛ هيف مالكلاو جحلا فاوطب لغتشي ملاذإ اميف

 . نايصعلا

 ال هريغ يف ىنعملا ناك اذإ يهنلا نأل :ش ( انلصأ نم فرع ام ىلع لعفلا ققحت عنمي ال يهنلاو) :م

 ركذ دق : ليق نإف :«يفاكلا» يفو . هعضوم يف فرع ام ىلع ةقيقحلا لصأ ىلع ةيعورشملا مدعي

 قيقحت يهنلا : لاق انه اهو « عورشم ريغ يكملا قح يف امهنيب عمجل ا نأ ةلأسملا لوأ يف خيشلا

 ‹ يقافآلا قح يف امك الماك عورشم ريغ : هلوقب دارأ : انلق « اًضقانت ريصياذهو « ةيعورشما

 جحلا نيب يأ :ش ( امهنيب هعمجل) :م ربج مد يأ :ش ( مد هيلعو) :م يكملا قح يف ضقانتلا عفدنيف

 بكتراف امهنيب عمحملا وهو :ش (هنع يهنملا هباكترال هلمع يف ناصقنلا نكت هنألو) :مةرمعلاو

 ءامد رئاسك نيكاسملا ىلع هب قدصتيف « ءاينغألا رئاسل الو « هل لحي ال ربج مد هيلعف اروظحم

 يهنملا هباكترال ناصقنلل :ش ( ربج مد يكملا قح يف) :م بجاولا مدلا اذه يأ :ش ( اذهو) :م ةرافكلا

 . نيتدابعلا نيب عمجلا نم هيلع هب هللا معنأ ال :ش ( ركش مد يقافآلا قح يفو) :م هنع

 نيمارحإلا نيب عمجل ا نأ ملعا :ش ( ىرختآ ةجحب رحنلا موي مرحأ مث جحلاب مرحأ نمو) :م

 مارحإ لاخدإ ةيلقعلا ةمسقلاب ماصقأ ةعبرأ ىلع اذه يتأيو « ةعدب هنأل ؛ مارح نيترمعل وأ نيتجحل

۹ 



 ‹ ىرخألا هتمزل ىلوألا يف قلحي مل نإو « هيلع ءيش الو ‹ ىرخألا هتمزل ىلوألا يف قلح نإف
 ؛ هيلع ءيش الف رصقي مل نإ : الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع رصقب مل وأ « رصق مد هيلعو
 مارحإلا يف اكسن ناك نإو وهف قلح اذإف « ةعدب ةرمعلا يمارحإ وأ ٠ جحلا يمارحإ نيب عمجلا نأل

 يف جح ىتح قتلحي مل نإو « عامجإلاب مدلا همزلف هناوأ ريغ يف هنأل ؛ يناثلا ىلع ةيانج وهف لوألا

 - ةفينح يبأ دنع مدلا بجوي كلذو « لوألا مارحإلا يف هتقو نع قلحلا رخأ دقف لباقلا ماعلا

 انرکذ ام یلع ءيش همزلی ال امهدنعو « - هللا همحر

 ىلع ةرمعلا مارحإ لاخدإو « ةرمعلا مارحإ ىلع جحلا مارحإ لاخدإو « جحلا مارحإ ىلع جحلا

 . كلذ لك يتأيسو « اهضعب ىلإ راشأو . ةرمعلا مارحإ ىلع ةرمعلا مارحإ لاخدإو « جحلا مارحإ

 ‹ ليصفت هيفف ىرخأ ةجحب رحنلا موي مرحأ مث جحلاب مرحأ نمو : هلوقب لوألا : كلذ ىلإ راشأو

 يأ :ش ( ىرخألا هتمزل) :م ىلوألا ةجحلا يف يأ :ش ( ىلوألا يف قلح نإف) :م : هلوقب هيلإ راشأ

 ةجحلا يدؤيو « قلحلاب ىلوألا نم للحت هنأل ؛ نيمارحإلا نيب عمجي مل هنأل ؛ ىرخألا ةجحلا

 . نيمارحإلا نيب عمجي مل هنأل ؛ هيلع مد الو يأ :ش ( هيلع ءيش الو) :م لباقلا ماعلا يف ىرخألا

 ةجحلا يأ :ش (ىرخألا هتمزل) :م ىلوألا ةجحلا يف يأ :ش ( ىلوألا يف قلحي مل نإو) :م

 ملوأ « مارحإ دعب قلح يأ رصق : هلوق : يكاكلا لاق :ش ( رصقي مل وأ رصق مد هيلعو) :م ىرخألا

 لوانتي وهو « مرحأ نمو : لوقي نم ظفلب ةلأسملا عضو هنأل ؛ قلحلا نع رصقلاب ربعو « قلحي
 صتخم قلحلا نأ امهلمشيل ريصقتلا ظفل يفاني الو « قلحلا ظفل الوأ ركذف « ىثنألاو ركذلا

 ينعي :ش ( - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ دنع) :م رصق ناكم قلح تاياورلا ضعب يفو . لاجرلاب

 قح يف ةيانج هنألف قلح اذإ امأ « نيريدقتلا الك ىلع مد همزلي - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ دنع

 مدلا همزلي ىلوألل قلحي ملاذإ امأو « ىلوألا مارحإ قح يف اًكسن ناك اغنإو « ةيناثلا ةجحلا مارحإ

 . هدنع مدلا بجوي هتقو نع كسنلا ريخأت نأل ؛ اًضيأ

 نأ ينعي :ش ( رصقي مل نإ) :م - امهنع هللا يضر - دمحمو « فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو) :م

 ليلد اذه :ش ( ةعدب ةرمعلا يمارحإ وأ جحلا يمارحإ نيب عمحجلا نأل ؛ هيلع ءيش الف) :م ةجحلا نم غرفي

 :«ريغصلا عماجلا حرش» يف يودزبلا مالسإلا رخف لاقو « رصقي مل وأ « رصق مد هيلعو هلوقل

 يف نيمارحإلا نيب عمحملا ّلجأل مدلا بوجو يف ينعي نيتياور كلذ يف انخياشم ضعب ركذو

 . بجي ال : ةياور يفو « بجي : ةياور

 مارحإلا ىلع يأ :ش ( يناثلا ىلع ةيانج وهف لوألا مارحإلا يف اًكسن ناك نإو وهف قلح اذإف) :م

 (عامجإلاب مدلا همزلف) :م مارحإلا يف لامعألا ءادأ لبق قلح هنأل :ش ( هناوأ ريغ يف هنأل) :م يناثلا

 ءلوألا مارحإلا يف هتقو نع قلحلا رخأ دقف لباقلا ماعلا يف جح ىتح قلحي مل نإو) :م اذإ باوج :ش

 وهو :ش (انرکذ ام ىلع ءيش همزلی ال امهدنعو ۰ - هنع هللا يضر - ةفينح يبآ دنع مدلا بجوي كلذو

۰ 



 ريصقتلا الإ هترمع نم غرف نمو. امهدنع ريصقتلا طرشو « هدنع همدعو ريصقتلا نيب ىوس اذهلف

 همزليف هوركم اذهو ‹ ةرمعلا يمارحإ نيب عمج هنأل ؛ تقولا لبق همارحإل مد هيلعف ىرخأب مرحأف

 يف عورشم امهنيب عمجلا نأل ؛ هامزل ةرمعب مرحأ مث جحب لهأ نمو . ةرافكو ربج مد وهو « مدلا

 كلذب ريصيف « هيف ةلأسملاو « ىقافآلا قح

 نيب ىوس) :م هدنع ةيانج ريخآأتلا نأ لجألف يأ :ش ( اذهلف ) :م« امهدنع اًئيش بجوي ال ريخأتلا نأ

 . -هنع هللا ىضر - ةفينح ىبأ دنع يأ :ش ( هدنع همدعو ريصقتلا

 نإ ينعي -هللا امهمحر - دمحمو « فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ريصقتلا طرشو) :م

 اذك « امهدنع نمضم ريغ ريخأتلا نأل ؛ يناثلا مارحإلا ىلع هتيانجب مد هيلعف ةنسلا هذه يف رصق

 يف ليق . رخآلا موزل مدعل دمحم دنع مد بجي ال نأ يخبني نكلو ‹ «حاضيإلا»و « «ةيزانجلا» يف

 همزليف نيمارحإلا نيب اعمج نوكي الف « ىلوألا ةجحلا ىف فقو اذإ اميف ةروصم ةلأسملا باوج

 . ةعدب نيمارحإلا نيب عمجلا نأل ؛ هلوق عم اذه ميقتسي ال نكل ءادألا دعب نكل « يناثلا مارحإلا

 همارحإل مد هيلعف) :م ىرخأ ةرمعب يأ :ش ( ىرخاب مرحأف ريصقتلا الإ هترمع نم غرف نمو) :م

 وأ قلحلا دعب ةيناثلا ةرمعلل مارحإلا تقو نإ ينعي « مارحإلا تقو لبق يأ :ش ( تقولا لبق
 يمارحإ نيب اعماج ريصيف « تقولا لبق اًمرحم نوكي كلذ لبق ةيناثلل مرحأ املف « ىلوألل ريصقتلا

 يمارحإ نيب عمجلا يأ :ش ( اذهو « ةرمعلا يمارحإ نيب عمج هنأل) :م : هلوق ىنعم اذهو « نيترمعلا

 . :ش ( ةرافكو ربج مد وهو « مدلا همزليف هوركم) :م ةرمعلا

 جحلا يمارحإ نيب عمجلاو « ةرمعلا يمارحإ نيب عمحجلا يف ةدحاو ةياور مدلا بجي :تلق نإف
 . امهادحإ ىلع قرفلا امف « ناتياور

 ققحتي ال نيتجحلا يفو . لاعفألا يف عمجلا لجأل هرك اغنإ مارحإلا اذه يف عمجلا :تلق

 عمجلاو «ةيناثلا ةنسلا يف ىدؤي اغنإف « ةنسلا هذه يف ىدؤي ال يناثلا جحلا لاعفأ نأل ؛ ًالعف عمجلا

 . ةنسلا لك يف ةرمعلا زاوجل ًالعف عمجلا ببسب ةرمعلا يمارحإ نيب

 ةعبرألا ماسقألا نم يناثلا مسقلا وه اذه :ش ( هامزل ةرمعب مرحأ مث جحب لهأ نمو) :م

 امهنيب عمجلا نأل) :م هامزل امهنيب عمج اذإف « ةرمعلا مارحإ ىلع جحلا مارحإ لاخدإ وهو « ةروكذملا

 لهأ ظفل ءاهقفلا راتخااغإو < ةيبلتلاب هتوص عفر يأ « لهآ : هلوق :ش ( يقافآلا قح يف عورشم

 . توصلا عفر يهو ةيبلتلا يف ةنسلا ىلإ ةراشإ عضاوملا نم ريثك يف ةيبلتلا ىلع

 لبق ةرمعب مث ةجحب مرحأ اذإ يقافآلا نأ ةلأسملا ىنعمو « يقافآلا يف يأ :ش ( هيف ةلأسملاو) :م

 «جحلا لاعفأ لبق ةرمعلا لاعفأ نايتإ نكمأ هنأل ؛ هلهأ نم هرودصل هامزل جحلا لاعفأ نم ءيش ءادأ

 ةرمعلاو جحلا نيب عمجلا يأ :ش (كلذب ريصيف) :م دوصقملل ةربعلاو « ةليسو وه اميف بيترتلا اغإو
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 ضفار وهف ةرمعلا لاعفأب تأي ملو « تافرعب فقو ولف . اًئبسم ريصيف ةنسلا أطخأ هنكل اًتراق

 نكي مل اهيلإ هجوت نإف «ةعورشم ريغ جحا ىلع ةينبم يه ذإ « اهؤادأ هيلع رذعت هنأل ؛ هترمعل
 ءهامزل امهيلع ىضمف ةرمعب مرحأ مث جحلل فاط نإف لبق نم هانركذ دقو « فقي ىتسح اًضفار

 اذهب دارملاو « امهنيب مارحإلا حصف رم ام ىلع عورشم امهنيب عمجلا نأل ؛ امهنيب هعمحجل مد هيلعو
 ءيش هك رتب همزلي ال ىتح نك رب سيلو« ةنس هنأو ةيحتلا فاوط فاوطلا

 جحلاب مرحي نم نراقلا نأل :ش ( ةنسلا أطخأ هنكل) :م نيكسنلا نيب عمج هنأل :ش ( اًنراق) :م
 دحأ جحلا لعج ىلاعت هللا نأل :ش (اًتيسم ريصيف) :م سكع ال ةرمعلا مارحإ مدقي وأ « اعم ةرمعلاو

 نأ يغبني ناكف ٠۹١( ةيآلا : ةرقبلا) € ححلا ىلإ ةرمعلاب عتت نمف # : ىلاعت هلوق يف نيتئافلا
 نإو ءادألا يف دجو بيترتلا نأل ؛ حص جحلا دؤي مل امل هنكل «سكعلا ال ةرمعلا ىلع جحلا لخدي
 . مارحإلا يف تاف

 :ش ( اهؤادأ هيلع رذعت هنأل ؛ هترمعل ضفار وهف ةرمعلا لاعفأب تأب ملو « تافرعب فقو ولف) :م

 « يه نم لاحلا ىلع بصن :ش ( ةينبم) :م أدتبم يه هلوقف ةرمعلا يأ :ش ( يه ذإ) :م ةرمعلاءادأ يآ
 « يخيش طخب ةديقم تناك اذكه « «ةياهنلا» يف لاق اذك « يه يف ةراشإلا ىنعم اهيف لماعلاو

 عماج)» يف ًادتبملا ربخ :ش ( ةعورشم ريغ) :م ةينبم : هلوقب قلعتم :ش ( جحلا ىلع) :م رظن هيفو

 اًيناب ناكل لعف ول هنأل ؛ عوقولادعب ةرمعلا لامعأذإ « هيلع رذعب ةفرعب فقو امل «ناخ يضاق

 . عورشم ريغ كلذو « جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأ

 :ش ( فقي ىتح) :م هترمعل :ش (اًضفار نكي مل) :م تافرع ىلإ يأ :ش ( اهيلإ هجوت نإف) :م

 ناك تافرعب فقو مث ‹ ىعسو هترمعل فاطف ةكم ىلإ قيرطلا نم عجرف هل ادب ول ىتح تافرعب

 هجوتلا درجمب اًضفار ريصي الو : لاقف « نارقلا باب رخآ يف يأ :ش ( لبق نم هانركذ دقو) :م اًنراق
 . هرخآ ىلإ . . . ةفينح يبأ بهذم نم حيحصلا وهو

 امهيلع ىضمف ةرمعب مرحأ مث) :م جحلل مودقلا فاوط فاط نإف يأ :ش ( جحلل فاط نإف) :م

 ال ىتح ةرافكلا مد ينعي :ش ( مد هيلعو) :م جحلا لاعفأب مث ةرمعلا لاعفأب يتأي ىتح :ش ( هامزل

 نأل) :م ةرمعلاو جحلا نيب يأ :ش ( امهنيب هعمحجل) :م عمجلا اذه يف ةنسلا فلاخ هنآل ؛ هنم لکأي

 :م عورشم يقافآلا قح يف امهنيب عمجلا نأل : هلوق هب دأرأ :ش ( رم ام ىلع عورشم امهنيب عمجلا

 فاوطلا ىلإ هب راشأ :ش ( فاوطلا اذهب دارملاو) :م ةرمعلاو جحلا نيب يأ :ش ( امهنيب مارحإلا حصف)

 :م مودقلا فاوط وهو :ش ( ةيحتلا فاوط) :م ةرمعب مرحأ مث جحلل فاط نإف : هلوق يف يذلا

 كرت ذإ هنأل :ش (ءيش هكرتب همزلي ال ىتح نكرب سيلو ةنس) :م مودقلا فاوط نإو يأ :ش (هنأو)

 . ءيش همزلي ال ًالصأ ةنسلا
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 امهيلع ىضم ول اذهلف « جحلا لاعفأب مث « ةرمعلا لاعفأب ينأي نأ هنكمي نكر وه امب تأب مل اذإو
 ىلع ةرمعلا لاعفأب ناب هنأل ؛ حيحصلا وهو ربجو ةرافك مد وهو « امهنيب هعمجل مد هيلعو « زاج
 ‹ هلامعأ نم ءيشب دكأت دق جحلا مارحإ نأل «هترمع ضفري نأ بحتسيو . هجو نم جحلا لاعفأ

 اهضفرل مد هيلعو « اهيف عورشلا ةحصل اهيضقي هترمع ضفر اذإو « جحلل فطي مل اذإ ام فالخب

 ؛ ضفرلا همزلي يأ ءاهضفريو« انلق امل هتمزل قيرشتلا مايأ يف وأ ٠ رحنلا موي يف ةرمعب لهأ نمو
 تهرك دقو « هجو لك نم جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأ اًيناب ريصيف «جحلا نكر ىدأ دق هنأل

 هركذن ام ىلع اًضيأ مايألا هذه يف ةرمعلا

 امهيلع ىضم ول اذهلف « جحلا لاعفأب مث ةرمعلا لاعفأب يتأي نأ هنكمي نكر وه اب تأي مل اذإو) :م

 سمش هراتخا امع هب زرتحا :ش ( حیحصلا وهو ربجو « ةرافك مد وهو « امهنيب هعمحل مد هيلعو زاج

 بيترتلا بوجول نارقلا ققحتل نارقلا مد ال ركش مد هنأ « يبوبحملاو « ناخ يضاقو « ةمئألا

 بيكرتلا كرتك راصف عباوتلا نم وهو « ةيحتلا فاوط يف بيترتلا تاف اغنإو « ناكرألا يف عورشملا

 . مارحإلا يف

 فلاخ هنأل مالسإلا رخف هراتخا امل ربج مد هنأ فنصملا راتخا نكلو « «طوسبملا» يف اذك

 . ينغلا الو هنم وه لكأي الف يكملا نارقك ناكف « ةنسلا

 ناك نإو « ةيحتلا فاوط نأل كاذو :ش ( هجو نم جحا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأب ناب هنأل) :م

 نأل ؛ هترمع ضفري نأ بحتسيو) :م هوركم كلذو « هجولا اذه نم جحلا لاعفأ ةلمج نم هنكل ةنس

 هنأل ؛ ةرمعلا ضفري ال هنأل :ش (جحلل فطي مل اذإ ام فالخب هلامعأ نم ءيشب دكأت دق جحلا مارحإ

 . جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأ اًيناب نوكي ال

 ؛ ةرمعلا ضفرل يأ :ش ( اهضفرل مد هيلعو « اهيف عورشلا ةحصل اهيضقي هترمع ضفر اذإو) :م
 يضر - يقانغسلا لاق :ش ( رحنلا مايأ يف ةرمعب لهأ نمو) :م مدلا همزليف اًيناج ريصي ضفرلاب هنأل

 وأ قلحلا لبق رحنلا موي ةرمعلاب مرحأ مث« ةفرع موي تافرعب فقو اذإ جحلاب مرحملا يأ :- هنع هللا

 . هركذ يتأي قلحلاب جحلا نم ةرم لحأ ام دعب نم اهب لهأ نم مكح نأل ؛ ةرايزلا فاوط لبق
 ةرمعلا يأ :ش ( هتمزل قيرشتلا مايأ يف وأ) :م هركذ ام ىلع قالطإلا رهاظلاو : لمكألا لاقو

 يأ :ش ( اهضفريو) :م ‹ يقافآلا قح يف عورشم امهنيب عمجلا نأل : هلوق هب ديري :ش ( انلق امل ) :م

 يف اولاقو ‹ اهضفري : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق :ش ( ضفرلا همزلي يآ) :م ةرمعلا ضفريو

 نكر ىدآ دق هنأل) :م كلذك لاق اًضيأ فنصملاو ضفرلا همزلي نأ هانعم : « ريغصلا عماجلا حرش

 اضيأ مايألا هذه يف ةرمعلا تهرك دقو « هجو لك نم جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأ اًيناب ريصيف « جحل ا

 . نارقلا باب يف :ش ( هرکذن ام ىلع

 مد هيلعف اهضفر نإف اهضفر همزلي) :م مايألا هذه يف ةهوركم اهنوك لجألو يأ :ش ( اذهلف) :م
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 اهيلع ىضم نإف ء انيب امل اهناكم ةرمعو ءاهضفرل مد هيلعف اهضفر نإف ‹ اهضفر همزلي اذهلف

 ‹ جحلا لامعأ ةيقب ءادأب مايألا هذه يف الوغشم هنوك وهو «اهريغ يف ىنعمل ةهاركلا نأل؛هأزجأ

 لامعألا يف وأ « مارحإلا يف امإ « امهنيب هعمحل مد هيلعو « اًميظعت هل تقولا صيلخت بجيف

 ام رهاظ ىلع اهضفري ال مرحأ مث جحلل قلح اذإ : ليقو « اًضيأ ةرافك مداذهو : اولاق . ةيقابلا

 مهمحر - اتخياشمو ‹ رفعج وبأ هيقفلا لاق . يهنلا نع ازارتحا اهضفري :ليقو . لصألا يف ركذ
 ةرمعب مرحأ مث جحلا هتاف نإف ءاذه ىلع - هللا

 :هلوق ىلإ راشأ :ش ( انيب امل ) :م ةضوفرملا ةرمعلا ناكم ةرمع هيلعو يأ :ش ( اهناكم ةرمعو اهضفرل

 اهب مرحأ يتلا ةرمعلا ىلع يأ :ش ( اهيلع ىضم نإف) :م يقافالا قح يف عورشم امهنيب عمجل ا نأل

 هأزجأ فيك : ليق ال ةرمعلاو جحلا ىلع وأ : اهيلع خسنلا ضعب يفو :ش ( هأزجأ) :م رحنلا موي

 ‹ جحا لاعفأ ةيقب ءادأب مايألا هذه يف الوغشم هنوك وهو «اهريغ يف ىنعمل ةهاركلا نأل) :م : هلوقب باجأ

 اغإ هل ميظعتلاو هل ميظعتلا لجأل يأ :ش ( اًميظعت) :م جحلل يأ :ش ( هل تقولا صيلخت بجسيف

 نيب عمجلل يأ :ش ( امهنيب هعمحجمل مد هيلعو) :م هدنع ةمحازم الب هل اًصلاخ تقولا لعجب نوكي

 (ةيقابلا لاعفألا يف وأ) :م قلحلا لبق ةرمعلاب مرحأ هنأ رابتعاب يأ :ش ( مارحإلا يف امإ) :م نيمارحإلا

 لبق قلحلا دعب مارحإللا ريدقت ىلع هريغو رامجلا يمر نم ةيقابلا لاعفألا يف عمحجملا وأ يأ :ش

 . هدعب وأ ةرايزلل فاوطلا

 . ةرايزلا فاوطب ًالصأ مارحإلا نع للحت هنأل ؛ اَعماج نوكي فيك ةرايزلا فاوط دعب: ليق نإف

 . قيرشتلا مايأ يف رامحلا يمر وهو « جحلا تابجاو ضعب هيلع يقب نكل « يفكي : انلق

 جحلل مرحأ اذإ : ليقو) :م «ركش مد ال :ش (اًضيأ ةرافك مد اذهو) :م خياشملا يأ :ش ( اولاق) :م

 : اهيف لاق «طوسبملا» يأ :ش ( لصألا يف ركذ ام رهاظ ىلع) :م ةرمعلا يأ :ش ( اهضفري ال قلح مث

 . قيرشتلاو « رحنلا مايأ يف ةرمعلا وهو :ش ( يهنلا نع ازارتحا اهضفري : ليقو) :م اقلطم ضفري ال

 رابك نم يناودنهلا هللا دبع نب دمحم وه :ش ( : - هللا همحر - رفعج وبأ هيقفلا لاق) :م

 نينثا ةنس ةجحلا يذ نم نيقب سمخل ةعمجلا موي نفدو « خلب ىلإ لمحو « ىراخبب تام « ءاملعلا

 «لوقلا اذه ىلع يأ :ش ( اذه ىلع انخياشمو) :م ةنس نيتسو نينثا نبا وهو « ةئامثالثو نيثالثو

 ىتح ةيناثلا ضفري يأ :ش ( اهضفرب هنإف ةجحب وأ ةرمعب مرحأ مث جحلا هتاف نإف) :م ةرمعلا ضفر وهو

 قاب جحلا مارحإ نأل ؛ اًمارحإ زاج جحلا تئاف نأ هنايب « نيترمعلا وأ نيتجحلا نيب عمجلا مزلي ال

 اذهو :ش ( ةرمعلا مارحإ همارحإ بلقني نأ ريغ نم ةرمعلا لاعفأب للحتي جحلا تئاف نأل) :م ارمتعمو

 : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو « -هللا همحر - دمحمو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 ‹ ىرخأ ةجخب مرحأ اذإ ضفرلا موزل قح يف رهظت فالخلا ةدئافو « ةرمعلا مارحإ همارحإ بلقني
 اذك « اهيف يضي لب اهضفري ال هدنعو « جحلا يمارحإ نيب اًعماج ريصي الئل اهضفري امهدنعو
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 مارحإ همارحإ بلقني نأ ريغ نم ةرمعلا لاعفأب للحتي جحلا تئاف نأل ؛ اهضفري هنإف « ةجحب وأ

 ءلاعفألا ثيح نم نيترمعلا نيب ًاعماج ريصيف «هللا ءاش نإ تاوفلا باب يف كيتأي ام ىلع ةرمعلا

 هيلعف اًمارحإ نيتجحلا نيب اًعماج ريصي ةجحب مرحأ نإو « نيترمعب مرحأ ول امك اهضفري نأ هيلعف
 لبق للحتلاب اهضفرل مدو اهيف عورشلا ةحصل اهؤاضق هيلعو « نيتجحب مرحأ ول امك « اهضفري نأ

 . ملعأ هللاو « هئادآ

 نإ تاوفلا باب يف يتأب ام ىلع) :م «طوسبملا» يف اذكو ينانيغرم نيدلا ريهظو « مالسإلا رخف هركذ

 امهدحأ :ش ( نيترمعلا نيب اًعماج) :م ةرمعب مرحأ يذلا جحلا تئاف يأ :ش (ريصيف «ىلاعت هللا ءاش

 يتلا ةرمعلا :ش ( اهضفري نأ هيلعف لاعفألا ثيح نم) :م جحلا تاف هنوكل ىرخألاو « ةمزتلملا ةرمعلا

 . اهب مرحأ

 ءاضق يأ :ش ( اهؤاضق هيلعو نيتجحب مرحأ ول امك) :م ةجحلا يأ :ش ( اهضفري نأ هيلعف) :م مارحإلا

 هنأل :ش ( هئادأ لبق للحتلاب اهضفرل) :م مد هيلعو يأ :ش ( مدو اهيف عورشلا ةحصل) :م ةجحلا كلت

 . ةجحلا كلت ءادأ لبق للحت

# 3 ¢ 

 (راصحإلا باب ) :م
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 راصحإلا باب

 ام هيف نأل ؛ راصحإلا بابب تايانجلا باب بقعأ راصحإلا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش
 لوقت « عونمملا وه رصحللاو « هعنم اذإ هرصح نم حعنملا : ةغللا يف راصحإلا . مرحلا يف ةيانج وه

 هسبح اذإو « هترمع وأ هتجح مايأ ىلإ لوصولا نم ضرم وأ فوخ هعنم اذإ نالف رصحأ : برعلا

 قيرط عطق وأ رسك وأ ضرم وأ رذع نم راصحإلا : «ىلحملا» يفو . رصح : لوقت رهاق ناطلس

 يف رذنملا نبأ لاقو « سباح لكب راصحإلاو جحلا تئاف وه اندنعو « هلحاور وأ هتقفن باهذ وأ

 لاقو . روث يبأو « يروثلاو « يعخنلاو « ءاطعو « دوعسم نبا بهذم وهو : «فارشألا»

 هللا يضر - ةمقلعو « دهاجمو «ةورعو « سابع نباو «دوعسم نبا لوق وه : يزارتألا

 ‹ ةديبع يبأو ‹ ديبع يبأو « يرهزلاو « نيريس نباو « مساقلاو « ملاسو نسحلاو «-مهنع

 . اًضيأ يبلكلاو « ةدابع لوق وهو « هباحصأو « دوادو

 لوق وهو «ضرملا نود ودع نم الإ نوكيال : ءاهقفلا ضعب لاقو : ةملس نب لضفلا لاقو

 ‹ يعفاشلاو ‹ كلام لوقاذه : تلق . برعلا بهاذمو « ءاهقفلا يدهتجم لوقل فلاخم

 «يرتولا»و «يباجيبسألا» يفو . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ةياور ىف دمحأو « قاحسإو

 « ىلاعت هللا نوعب اًعضوم نيتسو نينثا يف راصحإلا يف ءاملعلا فلتخا : «ينامركلا كسانم»و

 . ارصتخم هركذن نحنو

 وأ « هتجح مامتإل تيبلا ىلإ لوصولا نم مرحلملا عني عنام لكب ققحتم راصحإلا نأ : لوألا

 . ةثيدح ةنيدم وأ ‹ سبح يف رهاق وأ « ناطلس عنمو « ضرم وأ « فوخ نم هترمع

 لهآ روهمجو « دمحأو « يعفاشلا لاق هبو « اندنع حبذلاب الإ للحتي ال رصحلملا نأ : يناثلا

 . هقاس يده هعم نوكي نأ الإ هيلع يده ال : - هنع هللا يضر - كلام لاقو . ملعلا

 يف هركذ « انبهذم وهو « ملعلا لهآ ةماعدنع ةرمعلا يف راصحإللا ققحتي : كلاثلا

 - سابع نباو «-امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يربطلا نيدلا بحم ركذو « هريغو «(طوسبملا»
 - يلبنحلا ةمادق نبا ركذو « تاوفلا فوخو « تيقأتلا مدعل ققحتي ال هنأ - امهنع هللا يضر

 . كلام لوق هنأ - هللا همحر

 ركب وبأ لاقو . ةرمعلاو «جحلا يف اندنع مرحلا يف الإ راصحإللا مد حبذ زوجي ال : عبارلا

 ‹ هيلع ردق نإ سابع نباو «دوعسم نبا لوق وه : « نآرقلا ماكحأ» يف - هللا همحر - يزارلا

 لاقو . يروثلا نايفسو « يعخنلا ميهاربإو «يرصبلا نسحلاو « دهاجمو « سوواطو « ءاطعو

 هيده حبذي ةرمعلا يف - هللا همحر - دمحأو « - هللا همحر - كلامو « - هللا همحر - يعفاشلا

 . رحنلا مويب صتخي هنأ : امهدحأ « ناتياور جحلا يف - هللا همحر - دمحأ نعو « رصحأ ثيح
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 - ةفينح يبأ دنع جحلا يف اذكو « اًقافتا ةرمعلا يف رحنلا موي لبق هحبذ زوجي هنأ : سماخلا

 يف اذكو « ةرمعلا يف - هللا مهمحر- دمحأو « كلامو « يعفاشلا لاق هبو « - هنع هللا يضر

 يف - هللا مهمحر - دمحأو «يروثلاو « دمحمو « - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . ةياور جحل ا

 . هلبق للحتلا هل زجي مل رحنلا موي لبق هرحن زجي مل اذإف « رحنلا موي لبق زوجي ال هنأ ةياور
 « قلحي -هللا همحر - فسوي وبأ لاقو « حبذلاب للحتي لب قلحلا ىلإ جاتحي ال : سداسلا

 - فسوي يبأ نع ناتياور رصحملا قلح يف : «ينامركلا» يفو « هيلع ءيش الف قلحي مل نإف
 هكرتب مدلا بجي هنع «رداونلا» ةياور يفو . بجي ال : ةياور يفو « بجي ةياور يف - هللا همحر

 هالعج اذإ كلذك -هللا امهمحر - دمحأو « ىعفاشلادنعو « بجاو - هللا همحر - كلام دنعو

 - كلامو « يعفاشلا لاق هبو « اندنع هل لدب الو « اًمرحم ىقبي ايده دجي ملاذإ : عباسلا

 - بهشأو دمحأ لوق وهو « مايأ ةرشع موصي : رخآ لوق يفو . هيلوق دحأ يف - هللا امهمحر
 ناكو . اًرخآ - هللا همحر -فسوي ىبأ لوق وه :«ةفحتلا»و « «ىنانيغرملا» ىفو . -هللا امهمحر

 فصن نيكسم لك كلذب معطيف هتميق ىلإ رظن يدهلا نع زجع اذإ : لوقي - هللا همحر - ءاطع
 . يلإ بحأ اذهو : « يلامألا» يف فسوي وبأ لاقو « موصي وأ رب نم عاص

 ةرمعب ارصحم ناك نإو « ةرمعو « ةجح ءاضق هيلع بجي لفنلا جحلاب رصحم ا : نماثلا
 هللا يضر - ةورعو « تباث نب ديزو «باطخلا نب رمع لوق وهو « ريغ ال ةرمع ءاضق هيلع بجي
 ‹ ةمقلعو «دهاجمو « سابع نباو « دوعسم نبا لوق وهو : يزارلا ركب وبأ لاقو . - مهنع

 « - هللا مهمحر - يبعشلاو «ةمركعو «نيريس نباو « مساقلاو « ملاسو « يعخنلاو « نسحلاو

 الإ هيلع ءاضق ال : ةياور ىف ىعفاشلاو «دمحأو «كلام لاقو . - هللا همحر - دمحأ نع ةياورو

 . . مالسإلا ةجح نوكت نأ

 « كلام لاق هبو ‹ يدهلاب الإ لحي الو « اندنع هب رابتعالاو « كارتشالا يف : عساتلا

 «دمحأ لوق وهو « هطرش ربتعي : ةياور يف - هللا همحر - دمحم نعو « ديدجلا يف يعفاشلاو
 . ميدقلا يف يعفاشلاو «ثيدحلا لهأ نم ةعامجو - هللا امهمحر- دوادو

 ةثالثلا ةمئألا دنعو «ريبج نب ديعسو « ميهاربإ لاق هبو « اندنع نييدهب نراقلا ثعبي : رشاعلا

 .دحاو يدهب لحي

 دعب رصحأ نإ : لاق « كلام نع - هللا همحر - نوشجاملا نب كلملا دبع لئس : رشع يداحلا

 . هيف ةعامجلا فلاخو « مالسإلا ةجح هنع طقس همارحإ
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 يلوق دحأ يفو « روهمجلادنع للحتي « بناج لك نم ودعلا هب طاحأ اذإ : رشع يناثلا
 . للحتي ال نيهجولا وأ - هللا همحر - يعفاشلا

 مل ولو « اهب للحتي ةرمعلا لاعفأب للحتي نأ ردقو « جحلا هتاف اذإ رصحملا : رشع ثلاثلا

 : (طوسبملا» يفو . ةكم لهأ ىلع راصحإ ال : ريبزلا نب ةورعو « يرهزلا لاق : رشع عبارلا

 فوقولا نم عنم نإ هنأ حصألا : يسخرسلا لاقو . رصحمب سيلف همودق دعب ةكمب رصحأ ول

 . رصحم وهف فاوطلاو

 نوكي نكل « كلام لاق هبو « اندنع ةفرعب فوقولا دعب راصحإلا ققحتي ال : رشع سماخلا

 ةفلدزب فوقولا هتاف دقو قلحي مث « ردصلاو ةرايزلا فاوط فوطيف تيبلا ىلإ لصي ىتح امهلوح

 . قلحلاو ةرايزلا فاوط ريخأتب نامدو « عامجإلاب رامجلا يمرل مدو فوقولل مد هيلعف رامجلا يمرو

 . ققحتي - هللا همحر - دمحأو « - هللا همحر - يعفاشلا دنعو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 امهدحأ ىلع ردق نإو « رصحم وهف ةفرعب فوقولاو « فاوطلا هيلع عنتما نإ : رشع سداسلا

 «برعلا ةريزج نع كرشلا لاوزل مويلا راصحإ ال هنأ ىلإ سانلا ضعب بهذ : رشع عباسلا

 لاوز دعب ةطمارقلا تناك دقو « مهنم ضرألا ولخت ال قيرطلا عاطقو برعلا نإف « ذوذش وهو

 مهرثك ال مهريغو « ملاس ونبو « يلبو « ةجافخ ونباذكو « نيكرشملا نم جحلا ىلع دشأ كرشلا

 . هللا

 ء اهيلع ردق اذإ ةرمعلا لاعفأب للحتي هنإف « جحلا هتافو رصحأ اذإ جحلاب مرحملا : رشع نماثلا

 مارحإب اهيدؤي لب «دمحمو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةرمعلل ديدج مارحإ ىلإ جاتحي الو

 . ةرمعلل ديدج مارحإ ىلإ جاتحي - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو « هيف وه يذلا جحلا

 همحر - كلام اًقالخ ةعامجلا دنع للحتي ةنيدم يف سبح اذإ ناطلسلا هسبح اذإ : رشع عساتلا

 . تيبلا الإ هللحي ال : لاق هنإف - هللا

 يمر الو « ةفلدزملاب فوقولا هيلع سيل ةرمعلا لاعفأب للحت اذإ جحلا يف رصحملا : نورشعلا

 . . ةرمعلا لامعأ عم جحلا كسانم نم هيلع ردق ام لكب يتأي : ينانيغرملا لاقو . رامجلا

 تلاقو «نكي مل وأ مرحلاب هحبذ نما ءاوس مرحلاب رصتخي اندنع حبذلا : نورشعلاو يداحلا

 هنأ ىلع اوعمجأو « مرحلا يف هحبذ ىلع ةردقلا عم لحلاب هحبذ زوجي : نيهجولا دحأ يف ةيعفاشلا
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 دنعو « يعفاشلل نيلوقلا وأ نيهجولا يف للحتيال هب ودعلا طاحأ ول : نورشعلاو يناثلا

 . للحتي ةعامحلا

 دنعو « اًصاخ وأ « اًماع عنملا يف ودعلا ناك امفيك راصحإلا ققحتي : نورشعلاو ثلاثلا

 . هلوق يف ةمذرشب للحتي ال : يعفاشلا

 يف للحتلا هل زوجي تالاح سمخ رصحملل «ةيكلاملل ةريخذلا» يف لاق : نورشعلاو عبارلا

 ودعلا نوكي ن ةثالثلا دحأف لالحإلا طرش نإو « هجو يف حصيو « هجو يف عنتيو « اهنم ةثالث

 ملع نإو ‹ هدیقف هدیقی ال هنآ يوري ناکو ملع وأ « هب ملعي مل وأ < اًمدقتم وأ « همارحإ دعب اًئراط

 ققحتيو ‹ كلذ ىف ليصفت ال اندنعو ‹ كشلا ةروص ىف هطرتشي نأ لحي ال كش وأ < هدیقي هنأ

 . هنم للحتیو ‹ لكلا يف

 ءاوس ءاندنع ةجحو ناترمع همزلتو « امهنم للحتي رصحأ اذإ نراقلا : نورشعلاو سماخلا

 . لفنلا ىف ءىش همزلي ال ةثالثلا دنعو « لفنلا وأ « ضرفلا يف ناك

 نسحلا ىور « ةرمع الف هماع نم هتجح ىضق اذإ رصحلملا نأ لصألا يف : نورشعلاو سداسلا

 . لباقلا ماعلا ىلإ اهرخأ ول امك « ةرمعو « ةجح هيلع نأ - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع

 دنعو « امهدنع رمآلا ىلع راصحإلا مد بجي رصحأ اذإ ريخلا نع جاحلا : نورشعلاو عباسلا

 . جاحلا - هللا همحر - فسوي يبأ

 ‹ ةقناعملاو « ليبقتلاب اهللحي نأ جوزللف عوطتلا جحب ةأرملا تمرح اذإ : نورشعلاو نماثلا

 حبذيف ايده ثعبت نأ اهيلعو « حبذ ريغ نم لاحلا يف اهوحنو « رفظ صقو « بيطتلاو « سملاو

 دعب اذکو ‹ ةرمعلاو جحلا ءاضقو امهقتع دعب يدهلا امهيلعو « ةمألاو « دبعلا اذكو « مرحلا يف

 - يعفاشلاو كلامو رفزو فسوي يبأ نع يورو «ءامهليلحت هل هركي مل كلذ يفامهل ىلوملا نذإ

 ال هنأ ةياورلا رهاظ حيحصلاو . ةجوزلاك نذإلاب هقح طاقسإل اهليلحت هل سيل هنأ - هللا مهمحر

 . كتللح هلوقب الو ‹ يهنلاب للحتي

 - هللا همحر - يرودقلا ركذو « هنذإب ناك نإو « يدهلا هب ىلوملا مزلي ال : نورشعلاو عساتلا

 لبقو « هنع يدهلا ثعبي نأ ىلوملا ىلع بجي هقتعأ اذإ ىلوملا نأ « يخركلا رصتخمل» هح رش يف

 . هيلع بجي ال هقاتعإ

 - رفز ىورو «حبذلاب الإ للحتت ال اهجوز نذإب ةأرملا تمرح ول : «عيبانيلا» يف : نوثالثلا
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 نإف « اهلالحإ حص رحنلا موي ىلإ اهراصحإ مت نإ - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع - هللا همحر

 ‹ جحلا يف يضملا اهيلع بجيو «يدهلا كلذ حبذب لحت ال هدعب ححلا كردت نأ ردقت ةدم يف لاز

 . ةرمعلاب للحتت جحلا اهتاف ىتح هلعفت مل نإف

 . اًناسحتسا للحتلا هل زاج حبذلا دعب جحلا ىلع ردقو راصحإلا لاز اذإ : نوثالثلاو يداحلا

 . للحتي ال - هنع هللا يضر -ةفينح يبأ نع - هللا همحر -رفز ةياور يفو

 - باطخلا نبا رمع لوق وهو « اهلامكب ةاش وأ « ةرقب وأ« ةندب عبسب يدهلأ : نوثالثلاو يناثلا

 لاق هبو - مهنع هللا يضر-سابع نب هللا دبعو ‹ بلاط يبأ نب ىلعو «- هنع ىلاعت هللا ىضر

 - كلام لاقو ‹ روهمجلادنع ةيحضألا ىف ئزجي ام هئزجي ننسلا ىف : نوثالثلاو ثلاثلا

 نم عذجلا ئزجي : يعازوألا لاقو « ادعاصف ءيشلا الإ لكلا نم زوجي ال : - هنع هللا يضر

 . ةاشلا الإ ةعبس نع لكلا

 « جحلا تئاف وه لب رصحمب سيل رهشلا ددعو « لالهلا ةياور يف ءىطخملا : نوئالثلاو عبارلا

 الف ةرمعلا لاعفأب يتأيو « هعم بهذي نأ هنكيو « هدجو نإو رصحم وه : هباحصأو دواد لاقو

 يفو . رصحم وهف كلذ ريغ وأ هتلحار فصن هعم حاورلا هنكيي ال ناك نإو .اولاق اذكه « راصحإ

 . رصحم وهف هتلحار تكله اذإ ةلفاقلا عم يشملا هنكيي ال نأ فاح نإ : «ةفحتلا»

 ضرملاو ءودعلا نإ - مهنع هللا يضر - ريبزلا انبا ةورعو « هللا دبع لاق : نوثالثلاو سماخلا

 . راصمألا ءاهقف نم اًقفاوم امهيأ ملعنال : يزارلا ركب وبأ لاقو . امهيف رصحملا لحي ال ءاوس

 : - هنع هللا يضر - كلام لاقو . مارحإللا دعب اندنع راصحاإللا ققحتي : نوالثلاو سداسلا

 . نأكم يف للحتيف يقب اميف كردي نأ الإ « جحا هتوفي ىتح ارصحم نوكي ال

 . اًرفاك وأ « اًملسم رصاحلا ناك ءاوس

 ءيش ال : موق لاقو « ةيدفلا مهيلعف لاتقلل رفغملاو عوردلااوسبل اذإ : نوثالثلاو نماثلا

 دواد لاقو ‹مهباحصأو ةمئألا دنع للحتي نأ هلف جحلا دساف يف رصحأ ول : نوئالثلاو عساتلا

 .ةرمع بلقني : نسحلاو « كلام لاقو ءداسفإلاب همارحإ ىقبي ال : هباحصأو

 طرشب سيل وه : بهشأ لاقو . للحتلا طرش وهو بجاو يدهلا : ةثالثلا تلاق : نوعبرألا

 . للحتلل

33 



 لح نإ :نسحلاو <« ميهاربإو « ءاطع نعانيور دق : « ىلحملا» ىف لاق : نوعبرألاو يداحلا

 . هيلع ءيش ال اندنعو ‹ همزل يذلا ىوس نود رخآ يده هيلعف تيبلا نود رصحللا

 ‹ تارمع ةثالثو ةجح هيلع لح اذإ نراقلا ىلع ةنييع نب مكحلا لاق : نوعبرألاو يناثلا

 . ناترمعو « ةجح اندنعو

 - ةفينح يبأ دنع نيمدب للحتي رصحأ مث نيترمع وأ نيتجحب مرحأ ول : نوعبرألاو ثلاثلا

 -دمحأو ‹« يعفاشلاو « دمحمو « - هنع هللا يضر - فسوي يبأ دنعو « - هنع هللا يضر

 ‹ ةرصحم يهف مالسإلا ةجحب جوزلا نذإ ريغب مرحم ريغب ةأرملا تمرحأ ول : نوعبرألاو عبارلا

 ولو « يدهلاب الإ اهللحي ال هنأ يخركلا ركذو « لصألا يف هركذ « يده ريغباهللحي نأ هلو

 يف هركذ « ةوهشب سملاب عامجلا لبق للحتلا لوصحل هركي ال : ليقو « هركي ليقاهعماج

 . (طرحملا»

 جحو مرحأف هنع راصحإللا لاز مث للحت اذإ جحلاب درفملا : «مئادبلا» يف : نوعبرألاو سماخلا

 -هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو « هيلع ةرمع الو « ءاضقلا ةين هيلع سيلف هماع نم

 ولامك - هللا همحر - رفز لوق وهو « ءاضقلا ةين نم دبالو « ةرمعو « ةجح ءاضق هيلع نأ

 . ةنسلا تلوحت

 ريخي ةيدفلا هيلعف هيده لبق رصحملا لخد نإ ىبعشلا نع « ىلحملا» ىف : نوعبرألاو سداسلا

 ريغ - هللا مهمحر -ةثالثلا ةمئألا دنعو « ةاش وأ « مايأ ةثالث مايص وأ « نيكاسم ةتس ماعطإ يف

 . ةاش هيلع : -هللا همحر - كلام

 لحي ال : -هنع هللا يضر - ريبزلا نب ةورع لاق هلهأ ىلإ عجر نإ رصحملا : نوعبرألاو عباسلا

 . ةعامحلا هفلاخو « هسأر الإ هيف

 دارأ اذإ جاحلا نع طقسي جحلا نإ : يلاقبلا ركب وبأو « بعصم وبأ لاق : نوعبرألاو نماثلا

 وهو « هتقو يف رصم هيقفو نابعش نبا ذيملت يلاقبلا ركب وبأو « مرحي مل نإو « هنعدصو جاحلا

 . نابعش نبا بهذم

 ال : - هللا همحر-نونحس لاقو . عيبلا زاج نيمرحملا ةمآلاو دبعلا عاب ول : نوعبرألاو عساتلا

 مهمحر - روث وبأو ‹«رفزو ‹يعفاشلاو « كلام لاقو « اندنع يرتشملاامهكل يو « امهعيب زوجي

 . امهليلحت هل سيل - هللا



 اهل نذأ اذإ ةجوزملا ةمألا نأ - هللا همحر - دمحم نع ةعامس نب دمحم ىور : نوسمخلا

 . 0 عئادبلا» يف هركذ « اهللحي نأ اهجوزل سيلف تمرحأف جحلا يف اهالوم

 تيغيو « ةفاك ءاهقفلا دنع ىلوما نذإ ريغب ةمألاو « دبعلا مارحإ دقني : نوسمخلاو يداحلا

 . دقعني ال : رهاظلا لهأ لاقو « راصحإلا مكح امهيف

 هلعجي رصحأ مث ةرمع الو « ةجح وني ملو ءيشب مرحأ ول : «عئادبلا» يف : نوسمخلاو يناثلا

 الو « هتجح نيعت ال : سايقلا يفو « ناسحتسالا يف ةرمع هيلعو « دحاو يدهب لحيو « ةرمع

 . رفز ةدعاق سايق وهو « امهدحأ لمع يف عورشلاب الإ هترمع

 : لاوقأ ةثالث مايصلا يفو « ىذألا ةيدف ماعطإ : لوألا : لاوقأ ةثالث هيفو « الدب هل نإ -هنع

 نيدلا بحم هركذ « ليدعتلا موص : ثلاثلاو « قلحلا موص : يناثلاو « عتمتلا موص : اهدحأ

 . «هكسانم» ىف - هللا همحر- يربطلا

 وهو « يدهلاب لحي ال ةفرعب فوقولا دعب رصحأ اذإ : «ناخ يضاق» يف :نوسمخلاو عبارلا

 ‹ ردصلا فاوطو « رحنلا موي يف ةرايزلا فاوط فوطيف تيبلا ىلإ لصي ىتح ءاسنلا نع مرحم

 . لصألا ىف هركذ اذكه « قلحيو

 لازف ,راصحإلا يدهب ثعبي رصحأ مث ةرمع وأ ةجحب مرحأ لجر : نوسمخلاو سماخلا

 زاج يناثلا هءراصحإل نوكي نأ ىونو « هيده كردي هنأ ملع نإف « رخآ راصحإ ثدح مث راصحإلا

 . هئزجي مل حبذ یتح ونی مل نإو « هب لحو

 جوزلا نذإب اهطاسبو « اهبيطتب ةجوزلا ليلحت : هريغو «عئادبلا» يف : نوسمخلاو سداسلا

 . يدهلا ىلإ امهليلحت رقتفي الو « ىلوملاو

 يف رصحأ ولف هدسفأ ول ءاضقلاو « هيف ىنعملا همزلي جحلا يف [. . .1: نوسمخل او عباسلا

 . همزلي هنأ حصألاو « ءاضقلا همزلي ال للحتو « هئاضق

 : لاق هنأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يربطلاو « يقانغسلا ركذ : نوسمخلاو نماثلا

 كلذ ريغ وأ ودع هسبح نم امأف «ذذلتلاب هجح ضقن نم ىلع لدبلا اغإو « لدب رصحملا ىلع سيل

 ن عیطتسی ال ناک نإو «هوحن رصحم وهو يده هعم ناک نإ مجری الو « يده ریغب لحي هناف

 - ملسمو ‹ يراخبلا هنع هاور « هلحم يدهلا غلبي یتح لحي مل هب ثعبي نا ردق نو « هب ثعبي

 « ءيش هيلع سيلف سبحب وأ « رسكب وأ «٠ ضرب ىلاعت هللا هباصأ نمف : لاق - هللاامهمحر

 . هللا همحر - يربطلا هلاق « ءاسنلا ذذلتلاب هب دارأو روصنم نب ديعس هاور
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 همحر - يعفاشلا لاقو . للحتلا هل زاج يضم ا نم هعنمف ضرم هباصأ وأ ودعب مرحملا رصحأ اذإو

 ليصحتل رصحملا قح يف عرش يدهلاب للحتلا نألو « ودعلاب الإ راصحإلا نوكي ال : - هللا

 ال ام تقولا نم يقب دق هنأ ملعو « هلاوز ىجري ودعلا ناك نإ رصحلا يف : نوسمخلاو عساتلا
 ال : بهشأ لاقو ‹كلملادبعو « مساقلا نبا لاق هبو « ةعامجلا دنع للحتي هنإف « هكاردإ هكلي

 . ةفرع ىلإ سانلا حوري ىتح ةيبلتلا عطقي الو «رحنلا موي ىتح لحي

 بيرغلا اذكو « لحيو « ىعسيو « فوطي هنإف ةكمب رصحأ مث جحلاب سبلت اذإ يكملا : نوتسلا
 غرف ىتح اروصحم يقب اذإ : - هللا همحر - كلام لاقو « يعفاشلا لاق هبو « جحلاب مرحأ اذإ ةكم

 نم جحلا هيلعو « لحيو « رمتعملا هلعفيام لعفيو ةرمعب مرحيو « لحلا ىلإ جرخ جحلا نم سانلا
 « «فارشألا» يف رذنملا نبا هنع هاكح « اهب رصحأ اذإ بيرخلااذكو « جحلا عم يدهلاو « لباق
 . اًنسفن سفن نإو فقي نأ يكملا رصحملل دبال : يرهزلا لاقو

 جرع وأ « رسك وأ ٠ ضرمب رصحأ نم : «ًأطوملا حرش» يف يبطرقلا لاق : نوتسلاو يداحلا

 . ةعامج هيف فلاخو « ءاضقلا هيلعو « يده الو « هعضوم يف لح دقف

 كلام لاقو « هيلع ءيش ال : كلام لاقو « دحاو يده رصحلملا ىلع : نوتسلاو يناثلا

 ثفتلا ةلازإو «رعشلا قالح يف هب للحتي : لوألا « نايده هيلع - امهنع هللا يضر - يرهزلاو

 « لحيو « ىعسيو « فوطيو « تيبلا ىلإ لصي ىتح ءاسنلا ىح يف اًمرحم ىقبيو «لاحلا يف
 .ناث يدهو ء َالباق جحا هيلعو

 مرحملا : هلوق :ش ( للحتلا هل زاج يضملا نم هعنمف ضرس هباصأ وأ ودعب مرحملا رصحأ اذإو) :م

 ‹« تيبلا ىلإ لوصولا نم يأ :ش ( يضلا نم) :م : هلوق « ةرمعلاب مرحملاو « جحلاب مرحملا لوانتي
 . نيرفاكلاو نيملسملا لمشي ودعلا مث مارحإلا نم جورخلا للحتلاو

 نإو ‹ للحتلا مهلو ءلاتقلا مهمزلي الف لاتقلا ىلإ نومرحملا جاتحاو نيملسملا اوناك نإف
 « لاتقلل ةبهأ نيملسملا نادجو طرشب فعضلا ىلع رافكلا ددع دزي مل اذإ لاتقلا بجي ارافك اوناك
 نم لقأ ملسم لك ةلتاقم يف ناكو ارافك ودعلا ناك نإو «لاتقلا بجي ال : نورخآلا لاقو
 . كرشم

 مرحملل سيل : هانعم :ش ( ودعلاب الإ راصحإلا نوكي ال : -هللا همحر - يعفاشلا لاقو) :م

 اًمرحم ناك نإف « حصي ىتح ريصي لب « ةياور يف دمحأو « كلام لاق هبو ٠ ضرما رذعب للحتلا
 طرتشا اذإامأ « طرتشي ملاذإ اذه « ةرمعلا دعب للحتي هنإف جحب اًمرحم ناك نإو « اهمتآ ةرمعب
 ىلع ميدقلا يف صن دقف « للحت ينبقعي تضرم اذإ : لاق نأب مارحإلا تقو ضرملا دنع للحتلا

 لهأ نم ةعامج ةياور يفو « ةياور يف - هللا امهمحر - دمحمو «دمحأ لاق هبو « اذه ةحص
 : تلاقف « ؟جحلا يديرت » : اهل لاق اي هنأ ال هللا لوسر ةمع ةعابض ريبزلا تنب ثيدحل ثيدحل ا
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 راصحإلا ىف تدرو راصحإإلا ةيآ نأ انلو. ضرملا نم ال ودعلا نم وحني لالحإلابو « ةاحنلا

 ةغللا لهأ عامجإب ضرملاب

 . ‹ تسبح ثيح يلحت نأ يطرتشاو « يجح » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ىلاعت هللا ءاش نإ

 هركذ امك ةيملسألا ةعابضو « ةيمشاه بلطملا دبع نب ريبزلا تنب حيحصلا : يوونلا لاقو
 غولب نيح ىلإ للحتلا امأ « رخأتلا طارتشاك هنودب بجي نأ عني ال طارتشالا :انلق . طلغ يلازغلا

 نم طرشلاب للحت ول ذإ طرشلاب دحأ لقي مل : ثيدحلل يوارلا وهو يرهزلا لاقو « هلحم يدهلا
 يأ ثيدحلا ليوأت : نيمرحلا مامإ لاقو « طرتشي ناك مرحأ نم لك نأل ؛ يدهلا عرش ال يده ريغ

 . لطاب ليوأتلا اذه : يوونلا لاق « يمارحإ عطقنا توملا ينكردأ نيح يأ « توملا ينسبح

 لالحاإللابو) :م ديصلا نم :ش ( ةاجنلا ليصحتل رصحملا قح يف عورشم يدهلاب للحتلا نألو) م

 ء(١۱۹ ةيآلا : ةرقبلا) € مترصحأ نإف :  ىلاعت هلوق ليلدب :ش ( ضرملا نم ال ودعلا نم وجني

 : ةرقبلا) جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف متنمأ اذإف # : ىلاعت هلوق ليلدب «ودعلاب راصحإلا يف ةيآلاو

 ةالصلا هيلع هنألو ؛ ءافشلا ضرملا نم نوكي اغإو «ضرملا ال ودعلا نم نامألاو « ۹١( ةيآلا

 ىلإ مارحإلا موزل وهو «لصألاب كسمتي صنلا هب دري ملاميفو «ودعلاب ًارصحم ناك مالسلاو

 يضر - سابع نبا نع يورو «ثيدحلا نم رم ال مارحإلا دنع كلذ طرتشي نأ الإ ٠ لاعفألا دارم

 هنع كلذ ركذ ةيآلا هذهب هيلع لدتساو « ضرملا نود ودعلا نم الإ رصح ال : لاق هنأ - امهنع هللا

 . «دعاوقلا» يف ديز نبا

 ‹تيكسلا نبا مهنم :ش ( ةغللا لهآ عامجإب ضرملاب راصحإلا يف تدرو راصحإلا ةيآ نأ انلو) :م
 نم هعنماذإ ضرملا هرصحأ دق : لاقي : «حالصإلا» باتك يف لاق « ةغللا لهأ رابك نم وهو

 راصحإلا نأ ملعف هيلع اوعنم اذإ ارصح هرصحي ودعلا هرصح دقو اهديري ةجاح نم وأ « رفسلا

 : (ةرهمجلا» باتك يف ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ مهنمو «ودعلاب نوكسلاب رصحلاو ضرملاب

 نأ وهو راصحإلا مث « رصحأ نإف « ليزنتلا يف قئاع وأ ضرمل ةرقنلا نم عنم اذإ لجرلا رصحأ

 لجرلا رصحأ : لاقي « ودع وأ « رسك وأ ضرم نم جحلا نيبو هنيب لوحي ام لجرلل ضرعي

 : ساحنلا رفعج وبأ لاقو « روصحم وهف راد وأ نجس يف سبح نإو «رصحم وهف اراصحإ
 .رصح الإ لاقي الو ءودعلا نمو ضرما نم وه اغنإ راصحإلا نأ ىلع ةغللا لهأ عيمج

 يأ «روصحم وهف لجرلا ترصح : ةديبع وبأو « ءارفلاو «ىئاسكلاو شفخألا لاقو

 ناك امو « رصحأ [. . .] ضرم وأ « ةقفن بهذ نم ناك امو : اولاقو . يلوب ينرصحأو « هتسبح

 ءودعلاب رصحو « ضرملاب رصحأ : حيصفلا يف بلعث لاقو . رصح هنم لبق اورصحأو « ودع نم

 «دحاو ىنعج رصحو رصحأ : ليقو «ودعلاب رصحو « هرصحأ : ةغللا لهأ لاق : يوونلا لاقو

 . ودعلا هرصحأو « ضرما هرصح : نولوقي اًسان نأ سراف نبا ىكحو « يئاسكلا ورمع وبأ هلاق
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 ودعلاب رصحلاو « ضرملاب راصحإلا : اولاق مهنإف

 ضرملاب) :م لاعفألا باب نم ينعي :ش ( راصحإلا : اولاق) :م ةغللا لهأ نإف يأ :ش ( مهنإف) :م
 نم ثحب فنصملا مالك يف لبق ىصقتسم هانركذ امك :ش ( ودعلاب) :م داصلا نوكسب :ش ( رصحل او

 مهل قلعت ال ةغللا لهأ نأل ؛ ريسفتلا لهأ عامجإب لاقي نأ مالكلا قح نم ناك : لوألا : نيهجو

 راصحإلا ناكو هباحصأو ةي هللا لوسر يف تلزن اغإ : يناثلا . اهلوزن ببسو < ةيآلا دوروب
 ۰ ۰ . ودعلاب

 نوكت نأ ىنعملا كلذ ىنعم ىلع اوعمجأ ةغللا لهأ عامجإ ةلالدب هانعم نأ : لوألا نع بيجأو

 . ضرملاب راصحإلا يف ةدراو ةيالا

 ىلع لمح ريغ نم اهقالطإ ىلع اهب لمعي ةقلطم ةدراولا صوصنلا : ليق اب : يناثلا نعو
 نم مارحإلا نم للحتلل ةحيبملا ةلعلا نإ : اًضيأ لوقنو ءداهتجالا يهو « ةدراولا قابسألا

 هحضويو « ةلعلا مومعب معيف ضرملاو ودعلا يف دوجوم وهو « عنملاوهو « كرتشم ردق راصحإلا

 انثدح « فاوصلا انثدح « ةدابع نب حور انثدح « روصنم نب قاحسإانثدح : يذمرتلا هاور ام

 لاق : لاق - هنع هللا يضر - ورمع نب جاجحلا ينثدح : لاق « ةمركع نع « ريثك يبأ نب ىيحي

 نباو ‹ ةريره يبأل كلذ تركذف « ىرخأ ةجح هيلعو « لح دقف جرع وأ رسك نم : ا هللا لوسر
 . ”قدص : الاقف - مهنع هللا يضر - سابع

 دبع قيرط نم ةجام نباو « دواد وبا هاورو « نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو

(D-1. 

 نم رخآ ناكو «ةياورو ةبحص هل يذلا ينزاملا يراصنألا ةيزغ نب ورمع نب جاجحلا : تلق

 ثيدحلااذه الإ نتسلا ةيقب ىف الو ‹ يذمرتلا دنع هل سيلو « - هنع هللا يضر - يلع عم لتاق

 .دحاولا

 . فيعض ثيدح وهو : «ةريخذلا» ىف ىفارقلا لاق :تلق نإف

 نب جاجحلا ينثدح : لاق ةمركع نع ريشك يبأ نب ىيحي انثدح فاوصلا جاجح نع يذمرتلا هاور : حيحص )0

 .اعوفرم ورمع نب جاجحلا نع عفار نب هللا دبع نع ةمركع نع ىيحي نب رمعم نع هاورو . هركذو . . . ةريمع

 نع عفار نب هللادبع نع ةمركع نع ريثك يبأ نب ىيحي نع ثيدحلا اذه مالس نب ةيواعمو رمعم ىورو يذمرتلا لاق

 . حصأ مالس نب ةيواعمو رمعم ةياور : لوقي ادمحم تعمس : لاق مث . ًاعوفرم..... ورمع نب جاجحلا

 نب ىیحي نع جاجحلا نع ۸ ۳٠۷۷/ ]ةجام نباو « [۳٦۱۸]ءاصحإلا باب - جحلا يف دواد وبأ هاور ()

 هللا دبع نع ةمركع نع ريثك يبأ نب ىيحي نع رمعم نع هاورو . ورمع نب جاجحلا نع ةمركع نعريثك يبأ
 . ًاعوفرم هب ورمع نب جاجحلا نع عفار



 عم هيلع رابطصالا يف جرحلاو « مارحإلا دادتما لبق نم يتآلا جرحلا عفدل هناوأ لبق للحتلاو

 هنيعب مويب هثعبت نم دعاوو مرحلا يف حبذت ةاش ثعبا : هل لاقي للحتلا هل زاج اذإو . مظعأ ضرملا

 للحتي مث هيف حبذت

 ةحيحص ديناسأب يور «بذهملا حرش» يف - هللا همحر - يوونلا لاقو « هنم أطخ اذه :تلق

 دواد يبأل ةياور يفو « هبهذم ةفلاخم عم هفعض ىلع هبنو « هتحصب مكح ال فعض هيف ناك ولو

 مزح نبا لاقو « ضرم وأ « رسكب سبح يف : دمحأ نع ةياور يفو «ضرم وأ رسك وأ جرع نم
 ردقي ملف عذل ةرمعب مرحم يف ىتفأ هنأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع حص : «ىلحملا» يف

 يف ىتفأ هنأ ًضيأ هنع حصو « لحملا يدهلا غلب اذإف « هباحصأ دعاويو يدهب ثعبي نأ ذوفنلا ىلع

 لهأ يذلا هلالهإ لثم ًالباق اًَماع لهيل مث ةندب هنع رحني ال هنأب ذوفنلا ىلع ردقي ال مرحم ضيرم

 . هب

 «ةبرطضم سابع نبا نع هانركذ ام ملع دق : ةروكذملا ةيآلاب يعفاشلا لالدتسا نع باوجلاو

 يفن ىلع هلوق لمحیو « هلوق بارطضا ىلع لیلدو - هللا همحر - ورمع نب جاجحلل هقیدصتو
 لوعفم لالدتسااذه هناوأ لبق للحتلاو ءراقفلا وذ الإ فيس الو « ىلع الإ ىتف ال لثم « لامكلا

 راصحإلا نيب قرف الو ودعلاب رصحلا ىف تدرو راصحإلا ةيآ نأ انملس : لاق هنأك « كرتلا ةيناث هيف
 . ةلالدلاب هب قحلم ضرملا نكل « رصحل او

 ( هيلع رابطصالا يف جرحلاو «مارحإلا دادتما لبق نم يتآلا جرحلا عفدل هناوأ لبق للحتلا نأل) :م

 :م كلذ دتييو «ةاوادملا ىلإ هجايتحا ةرثكل ةلاحم ال :ش ( مظعأ ضرملا عم) :م مارحإلا ىلع يأ :ش

 ىلع رابطصالا نأل ؛ ىلوألا قيرطلاب ضرملا ببسب زاج ودعلا بسب :ش ( للحتلا هل زاج اذإو )

 (ةاش ثعبا : هل لاقي) :م للحتلا هل دح اذإو « ضرم الب هيلع رابطصالا نم قشأ ضرملا عم مارحإلا

 ةاشو « رمأ ثعبا ةاش ثعبا :هل لاقي ليلدلا نم انركذ اب رصحلاب للحتلا هل تبث اذإ ينعي :ش

 ىلع بصنلا لحم يف :ش (مرحلا يف) :م ةاش ةفص لوهجملا ةخيص ىلع :ش (حبذت) :م ٠ بوصنم
 . لاجلا

 - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ دنع ةدعاوملا ىلإ هب جاتحي اغنإ ةدعاوملا نم رمأ :ش ( دعاوو) :م

 ةدعاوملا ىلإ جاتحي الف « رحنلا مويب تقوم امهدنع امأ « نامزب تقوم ريغ هدنع راصحإلا مد نأل

 :ش ( هثعبت نم) :م اعيمج مهلوق ىلع ميقتسمف ةرمعلا يف امأو . «طوسبملا»و « طيحملا» يف اذك

 . دعاو : هلوقب قلعتم هيف ماللا :ش (هنيعب مويب) رصحملل هيف باطخلاو « دعاو : لوقيف

 لاق . اًضيأ لوهجملا ةغيص ىلع حبذتو « هنيعب مويلا كلذ يف يأ :ش ( هيف حبذت) :م

 . رمألا باوج هنأ ىلع موزجم حبذي :يزارتألا

 ‹ حبذلا دعب يأ :ش ( للحتي مث) :م هيف حبذي وه : ريدقت ىلع اعوفرم نوكي نأ زوجي :تلق
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 هلوقب ةراشإلا هيلإو ‹ للحتلا هب عقي الف « هنود ةبرق عقي الف « رم ام ىلع صوصخم ناكم وأ

 ال مسا يدهلا نإف ٠۹١( ةيآلا : ةرقبلا ) € هلحم يدهلا غلبي ىتح مكسوؤر اوقلحت الو : ىلاعت

 لطبي تيقوتلاو ‹ ةصخر عرش هنأل « هب تقوتي ال - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . مرحلا ىلإ ىدهي

 . فيفختلا

 ةكم ىلإ باهذلا نم اعونمم راص هنأل ؛ عجر ءاش نإو « هناكم ماقأ ءاش نإ ريخم وه للحتلا دعبو

 مل ام اًمرحم ىقبيو : «ناخ يضاق عماج» يفو « (طوسبملا» يف اذك فارصنالاو « ماقملا نيب ريخي

 . همارحإ روظحم بكترا دقف لالحلا هلعفي ام حبذلا لثم لعف ول ىتح حبذي

 صوصخم نامز يف الإ ةبرق فرعت مل ةقارإلاو « ةبرق راصحإلا مد نأل ؛ مرحلا ىلإ ثعبي امنإو) :م
 « كسن هناوأ يف وهو « هناوأ يف قلحلا ماقم ماق ةبرق فرعت مل ةقارإللاو :ش ( صوصخم ناكم وأ

 ء ءادألا لبق عقو ال هنكل « تافرعب فوقولا وهو « جحلا نكر دعب هناوأو « هماقم ماقام اذكف

 : ديصلا لصف يف هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( رم ام ىلع) :م ةرافك مد هنإ ليقف « ةيانج ربتعا ناوألاو
 مد عقي الف يأ :ش ( هنود ةبرق عقيالف) :م نامز وأ ناكب صتخيف « ةلوقعم ريغ ةبرق يدهلا

 مد حبذ اذإ ينعي للحتلا هنودب عقي الف يأ :ش ( للحتلا هب عقيالف) :م مرحلا نود ةبرق راصحإلا

 . للحتلا لصحي ال مرحلا ريغ يف راصحإلا

 مكسوؤر اوقلحت الو $ : ىلاعت هلوقب ةراشإلا) :م ةبرق راصحإلا مد نوك ىلإو يأ :ش (هيلإو) :م
 ‹«سلجملاو «دجسملاك ناكملا نع ةرابع رسكلاب ( ۱۹١ ةيآلا :ةرقبلا) :ش (هلحم يدهلا غلبي ىتح

 تيبلا ىلإ اهلحم مث # : هلوقب لحما رسف هلح عضوم « هلحم يدهلا غلبي ىتح قلحلا نع يهن
 ال مسا يدهلا نإف) :م مرحلا هب دارملا ناكف ءامدلا هيف قاري ال هنأل ؛ تيبلا نيع دارملا سيلو 4 قيتعلا

 ايده هبوث لعج ولاذهلو «ةيدهلاو ءادهإلا نم ذوخأم مرحلا ىلإ دقعني يأ :ش ( مرحلا ىلإ ىدهي
 الب للحتلا رصحملل : - هللا همحر - كلام لاقو . «رارسألا» يف اذك « مرحلا ىلإ هغيلبت همزل

 . ثیدحلاو « نآرقلا فالخ وهو « هقاس يده هعم نوکی نأ الإ يده

 يذلا عضوملا يف حبذي نأ زوجيو :ش ( مرحلاب تقوتي ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو) م

 :ش ( تيقوتلاف) :م ةصخرلا لجأل يأ :ش (ةصخر عرش) :م يدهلا نأل يأ :ش (هنأل) :م هيف رصحأ

 يضر - يعفاشلا لاقو . ةياور يف - هللا همحر - دمحأ لاق هبو :ش ( فيفختلا لطبي) :م مرحلاب

 هلوق انلو . مرحلا جراخ يهو اهب اورحن ةيبيدحلا يف هباحصأ عم رصحأ ال ةي يبنلا نأ - هنع هللا

 مرحلا لحملاب دارملا « ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا) « هلحم يدهلا غلبي ىتح مكسوؤر اوقلحت الو :  ىلاعت

 . رصحأ نيح مالسلاو ةالصلا هيلع هرحن يف تاياورلا تفلتحا دقف هب لدتسي ام امأو « انركذ امك

 ثعبت اب عنصأ انلام : ةيجان لاق ىتح مرحلا يف اهرحنيل يملسألا ةيجان دي ىلع اهلسرأ هنأ يور
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 ء هاتدآ ةاشلاو يدهلا هيلع صوصنملا نأل « ةاشلا زوجتو « هتياهن ال فيفختلا لصأ ىعارملا نإ :انلق

 نأل ءاهنيعب ةاشلا ثعب انركذ اب دارملا سيلو« اياحضلا يف امك اهعبس وأ ةندبلاو ةرقبلا هئزجتو

 للحت مث :هلوقو . هنع حبذتو كلانه ةاشلا ىرتشت ىتح ةميقلاب عسي نأ هل لب رذعتي دق كلذ

 يبأ لوق وهو « ريصقتلا وأ ىتلحلا هيلع سيل هنأ ىلإ ةراشإ

 تنأ لكأت الو « سالا نيبو اهنيب لخو اهمانس ةحفص برضاو ء اهمدب اهلعن غبصاو ءاهرحنا » : لاقف

 اورفك نيذلا مه ل : ىلاعت هلوق وهو « ةيآلا ةقفاوم ىلإ برقأ ةياورلا هذهو . « اًئيش اهنم كتقفر الو

 . ۲١( ةيآلا : حتفلا) ( هلحم خلبي نأ اًنوكعم يدهلاو مارحلا دجسملا نع مك ودصو

 اهفصنو ءلحلا نم اهفصن نأل ؛ مرحلا نم ةيبيدحلا : لوقنف تحص نإف ةيناثلا ةياورلا امأو
 ىلإ ايادهلا ثعبت اغنإو ‹ مرحلا يف هالصمو « دحأ يف ةي هللا لوسر براضي ناكو « مرحلا نم

 . ةجح مصخلل نوكي الو « هيف ترحنو « مرحلا بناج

 ثعبي نم تقولا كلذ يف دجي ناك ام إي هنأل ؛ كلذب اًتصصوصخم ناك ةي يبنلا نإ : ليقو

 ىلع مرحلا فوط يه : ةيبيدحلا : يدقاولا لاقو « «طوسبملا» يف اذك « مرحلا ىلإ هدي عم ايادهلا

 ةنيدملا قيرط نم :«مرحلا دودح » هباتك يف هيودرخ نب هللا ديبع نب مساقلا وبأ لاقو «لايمأ ةعبس

 اليم رشع دحأ ىلع فئاطلا قتيرط نمو «لايمأ ةعبس ىلع نميلا قيرط نمو ءلايمأ ةثالث ىلع

 . لايم ةعست ىلع قارعلا قيرط نمو «لايمأ ةرشعدحأ ىلع ةدج قيرط نمو

 ةياهن ال فيفختلا لصأ انه ىعاري يذلا يأ :ش ( هتياهن ال فيفختلا لصأ يعارملا نإ : انلق) :م

 ىعسيو فوطي ىتح اًمرحم ىقبي لب ‹ يدهلا دجي مل نم فيفختلا قحتسي ملاذهلو « فيفختلا
 ال ارسعم ناك اذإ :(طيحملا» يف ركذو «يدهلا يف ينعي :ش ( ةاشلا زوجتو) :م جحلا تئاف لعفي امك

 (يدهلا هيلع صوصنملا نأل) :م جحلا تئاف هلعفي امك ىعسيو فوطي ىتح اًمارح ماقأ ةاشلا ةميق دجي

 يأ :ش (هاندأ ةاشلاو) :م « ١۹١( ةيآلا : ةرقبلا) € يدهلا نم رسيتسا امف # : ىلاعت هلوق يف يأ :ش

 يف امك اهعبس وأ « ةندبلاو ءةرقبلا هئزجتو) :م منغلاو ‹ رقبلاو ‹ لبإلا نم يدهلا نأل ؛يدهلا ىندأ

 همحر - فسوي يبأ نعو «ةيحضألا يف امك ةندبلا عبس وأ ةرقبلا عبس هئزجي يأ :ش ( اياحضلا

 «نيكاسملا ىلع هب قدصتي اًماعط يدهلا موق «يدهلا دجي ملاذإ رصحملل : لاق ءاطع نأ : - هللا

 . يلإ بحأ ءاطع لوق : فسوي وبأ لاقو « اًموي عاص فصن لكل ماص ماعط هدنع نكي مل نإف

 ‹ رذعتي دق) :م اهنيعب ةاشلا ثعب يأ :ش ( كلذ نأل ؛اهنيعب ةاشلا ثعب انركذ امب دارملا سيلو) :م

 ‹ هنع حبذتو) :م مرحلا يف يأ :ش ( كلانه ةاشلا ىرتشت يتح ةميقلاب) :م ةاش :ش ( ثعبي نأ هل لب

 (ريصقتلا وأ قلحلا هيلع سيل هنأ ىلإ ةراشإ للحت مث ) :م :- هللا همحر - يرودقلا لوق يأ :ش (هلوقو

 يبأ لوق) :م رصحملل قلحلا طارتشا مدع يأ :ش (وهو) :م للحتلل قلحلا طرتشي مل هنأل كلذو :ش

 رصحملا ىلع يأ :ش (كلذ هيلع : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو « - هللا امهمحر - دمحمو « ةفينح
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 ءيش ال لعفي مل ولو كلذ هيلع: - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو -هللا امهمحر - دمحمو ةفينح

 هللا يضر - هباحصأ رمأو اهب ارصحم ناكو ةيبيدحلا ماع قلح مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل « هيلع

 ءاهلبق اكسن نوكي الف جحلا لاعفأ ىلع اًبترم ةبرق فرع امنإ قلحلا نأ امهلو . كلذب - مهنع
 ىلع مهتيزع ماكحتسا فرعيل - مهنع هللا يضر - هباحصأو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لعفو

 نيمارحإ نم للحتلا ىلإ هجايتحال نيمدب ثعب اًتراق ناك نإو : لاق . فارصنالا

 « ةياور ىف -هللا امهمحر - دمحأو كلامو « لوق ىف - هللا همحر - ىعفاشلا لاق هبو « قلحل ا

 لیلدب < ابوجو ال اًبابحتسا قلحلا يأ « كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم دارما : «يفاكلا» يفو

 . :ش (هيلع ءيش ال) :م قلحلا يأ :ش ( لعفي مل ولو) :م : هلوق

 « بوجولا ليلد هبرق اميف هرمأ عميي هلوق نأل ؛ لولدملاو ليلدلا نيب ةقباطم ال :تلق نإف

 . هيلع ءيش ال لعفي ولو « لوق ىلع ًالیلد حصي فیکف

 ‹«بجي ال :ةياور ىفو « قلحلا بجي : ةياور ىف « ةلأسملا ىف ناتياور فسوي ىبأ نع :تلق

 بجوي بجاولا كرت نأل ؛ال :لیقو «طقف بوجولا ةياور ليلد ركذ فنصملاو «يبوبحملا هركذ

 «مالسإلا خيش طوسبم» يفو . نيرمألا نم ادحاو ركذي ملو « ةءاسإلا بجوي ةنسلا كرتو « مدلا

 نأ «رداونلا» ىف يور ام ىلع ققحتيامنإو « فالخلا ققحتي ال : ةياورلا هذه ىلع - هللا همحر -

 ۰ . مد هیلعف قلحي مل نإو ءقلحلا هيلع
 هباحصأ رمأو « اهب ارصحم ناكو « ةيبيدحلا ماع قلح) :م يي يبنلا نأل يأ :ش ( ةي هنأل) :م

 ‹ رمع نبا نعامهريغو « ملسمو «يراخبلا هاور « حيحص ثيدحلاو «قلحلاب يأ :ش ( كلذب

 قلحلا نم عني ملو «يعسلاو فاوطلا نم عني راصحإلا نألو ؛ - مهنع هللا يضر - سابع نباو

 . ةرورضلا مدعل طقسي مل عني ملامو « ةرورضلل طقس عنمامف

 الف جحلا لاعفأ ىلع اًبترم ةبرق فرع امنإ قلحلا نأ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو) :م
 قلحلا نألو ؛ ةبرق نوكت الف «جحلا لاعفأ دجوت ملو « جحلا لاعفأ لبق يأ :ش ( اهلبق اًكسن نوكي

 امع باوج اذه :ش ( هباحصأو ةَ يبنلا لعفو) :م . يمرلاك رصحلملا هب رمؤي دق مارحإلا عباوت نم
 نأ شيرق رافك عم حلاص ةيبيدحلاب رصحأ امل ايب يبنلا نأ هنايب - هللا همحر - فسوي وبأ هب كسمت

 قلحف « كلذ مهماع نماورمتعيو مهوبراحي نأ هباحصأ يأر ناكو « لباقلا ماعلا يف رمتعي

 ىلع يأ :ش ( فارصنالا ىلع مهمزع ماكحتسا فرعيل) :م كلذب هباحصأ رمأو ي هللا لوسر

 . بجاو قلحلا نأ لجأل ال عوجرلا يف ناك هللا مكح نأل ؛ عوجرلا

 :ش (نيمارحإ نم للحتلا ىلإ هجايتحال نيمدب ثمب اًنراق) :م رصحملا يأ :ش ( ناک نِإو :لاق) :م

 نع للحتيل دحاو يدهب ثعب نإف) :م مد هيفكي : - هللا مهمح-ر - دمحأو « كلامو «يعفاشلا دنعو
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 نأل ‹ امهنم دحاو نع للحتي مل ةرمعلا مارحإ يف ىقبيو جحلا نع للحتيل دحاو يدهب ثعب نإف
 لبق هحبذ زوجيو « مرحلا يف الإ راصحإإلا مد حبذ زوجي الو .ةدحاو ةلاح يف عرش امهنم للحتلا

 موي يف الإ جحلاب رصحملل حبذلا زوجي ال : الاقو . - هللا همحر - ةفينح يبآ دنع رحنلا موي

 ذإ قلحلاب هنأ ربتعي اجرو « نارقلاو ةعتلا يدهب ارابتعا ءاش ىتم ةرمعلاب رصحملل زوجيو « رحنلا
 هنم لكألا زوجي ال ىتح ةرافك مد هنأ :- هللا همحر - ةفينح يبألو « للحم امهنم دحاو لك

 تارافكلا ءامد رئاسك نامزلا نود ناك لاب صتخيف

 نيمارحإلا نم يأ :ش ( امهنم للحتلا نأل ؛ امهنم دحاو نع للحتي مل ةرمعلا مارحإ يف ىقبيو « جحا

 . «كردملا» يف امك امهدحأ نع للحتلا دقت حصي ملف :ش ( ةدحاو ةلاح يف عرش) م

 نع للحتلاو ‹ للحتلا يف عرش يدهلا نأل ؛دحاو يېدهب یفتکی نأ بجو :تلق ناف

 . لاعفألا ءادأ دعب حبذلا لبق قتلح ولامك « دحاو للحتب عقي نيمارحإلا

 ببسب ةبرق راص اغنإو « مارحإلا روظحم لصألا يف قلحلا نأل ؛ قلحلاك اذه سيل :تلق

 يفكت ةدحاولا ةراهطلاك نينثا نع دحاولا بونيف « هسفن يف ال هريغ يف ىنعمل ةبرق ناكف « للحتلا

 امأف ‹ ةريثك تاولص نع للحتلل يفكي هنإف « ةالصلا باب يف دحاولا مالسلاكو « ةريثكلا ةالصلل

 عرش امو « ةيحضألا يف امك للحتلا نودب اهسفنب ةدوصقم ةبرق اهنأ الإ ؛ للحتلل عرش يدهلا

 . ةالصلا لاعفأك نينئالا نع دحاولا بوني الف « اهسفنب ةدوصقم ةبرق

 بيرق نع اهركذ هنأ عم ةلأسملا هذه داعأ امنإ :ش ( مرحلا يف الإ راصحإلا مد حبذ زوجي الو) :م

 يف ةدايز :ش (-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع رحنلا موي لبق هحبذ زوجيو) :م هلوقل ةئطوت بابلا اذه يف

 نم انباحصأ هيف فلتخي مل ثيح « ناكملاب ةيصاصتخالا يف فرعأ راصحإللا مد نأ نايب

 موي لبق هحبذ زوجي -هللا همحر - ةفينح ىبأ دنعف ‹ هيف فلتخم هنأل ؛ نامزلاب هصاصتخا

 ۰ .رحنلا

 نأ :ش (ةرمعلاب رصحملل زوجيو « رحنلا موي يف الإ جحلاب رصحملل حبذلا زوجي ال : الاقو) م

 امهنيب انقرفف ¢ ءاش ىتم ةرمعلاب رحنلا موي يف الإ : هلوقب لصتماذهو ‹« فالحخ الب ناكملاو

 :م حبذلا - هللاامهمحر - دمحمو « فسوي وبأ ربتعي ابر يأ :ش (هنأ ربتعي ابرو) :م اًزارتحا

 نأ هنايب هيلع سايقلا يأ « قلحلاب رابتعالا هجو نايب اذه :ش ( للحم امهنم دحاو لك ذإ « قلحلاب)

 . قلحلاك للحتلا ناوأ لبق زوجي الف « جحلا مارحإ نع هب للحتي مد امهنم دحاو لك

 ‹ هنم لكألا زوجي ال ىتح « ةرافك مد) :م حبذلا نأ يأ :ش ( هنأ - هللا همحر - ةفينح يبألو) :م

 نع جورحلا لجأل بجاو مداذه نأل :ش ( تارافكلا ءامد رئاسك نامزلا نود ناكملاب صتخيف

 هلجأل بجو ام نوكيف « ةيانج لاعفألا ءادأ لبق مارحإلا نع حورخلاو « لاعفألا ءادأ لبق مارحإلا
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 جحلا لاعفأ مظعم نأل « هناوأ يف هنأل « قلحلا فالخبو « كسن مد هنأل « نارقلاو ةعتملا مد فالخب

 نبا نع يور اذكه « ةرمعو ةجح هيلعف للحت اذإ جحلاب رصحملاو : لاق . هب يهتني فوقولا وهو

 - مهنع هللا يضر - رمع نباو سابع

 نود ناكملاب صتخت تارافكلاو . قافتالاب لوانتلا هل حابي ال اذهلو «تايانجلا رئاس يف امك ةرافك

 نأ هنايب قلحلاب يذلاو « امهرابتعا نع باوج اذه :ش (نارقلاو ةعتملا مد فالخب) :م قافتالاب نامزلا

 كسن مد وه امو :ش ( كسن مد) :م نارقلاو ةعتملا مد نأل يأ :ش (هنأل) :م حيحص ريغ رابتعالا اذه

 . اذهاذكف ‹ نامزلاب صتخي

 قلحلاب حبذلا امهرابتعا نأ هنايب « رخآلا امهرابتعا نع باوج اذه :ش ( قلحلا فالخبو) :م

 :م ةفرعب :ش (فوقولا وهو « جحلا لاعفأ مظعم نأل ؛ هناوأ يف) :م قلحلا نأل يأ :ش (هنأل) :م حصي ال

 عقي نأ دب الف ءرحنلا موي نم رجفلا عولط هؤدبم قلحلا تقوو « قلحلا تقوب يأ :ش ( هب يهتني)
 نم رسيتسا امف مترصحأ نإف # : ىلاعت هللا لاق : «رارسألا» بحاص لاقو . رحنلا موي يف قلحلا

 رصحملاو) :م خسن سانلاب طارتشالاف « نامز طارتشا ريغ نم ۱۹١(« ةيآلا : ةرقبلا) € يدهلا

 لاق يأ « جحلاب رصحىملاو : لاق خسنلا بلاغ يفو :ش (ةرمعو ةجح هيلعف للحت اذإ جحلاب

 . خلإ . . . جحلاب رصحملا : - هللا همحر -يرودقلا

 نباو : لمكألا لاق :ش ( -مهنع هللا يضر - رمع نباو « سابع نبا نع يور اذكه) :م

 هيلعو ‹ ةرمعب للحتيف جحا هتاف دقف « ليلب ةفرع هتاف نم » : هَ هللا لوسر لاق : الاق رمعو « سابع

 يف هتاوفبو « فوقولا تقو تاوفل جحلا هتاف يذلا يف ماع ثيدحلاو : لاق '«لباق نم جحلا
 ءاضق بجت اهنإف ةجحلا امأو ‹ ةرمعلا بوجوب انلقو « ةفرع هتاف دقامهنم الك نأل راصحإإلا

 . ىهتنا « اهيف عورشلا ةحصل

 ‹« ثيداحألا جرخم هنيبل لصأ هل ناك ولو « هركذ يذلا جرخأ نم نيبي مل فنصملا : تلق

 ركب وبأ هركذ « هرخآ ىلإ . . . -امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يور : هلوق دعب لاق اغإو

 نع ًالقان ىضم اميف انركذ دقو «ريغ ال - امهنع هللا يضر - دوعسم نباو «سابع نبا نع يزارلا

 كانه انركذو « -مهنع هللا يضر - ةورعو «تباث نب ديزو «باطخلا نب رمع لوق هنأ يجورسلا
 نوكت نأ الإ هيلع ءاضق ال : ةياور يف - هللا مهمحر- دمحأو « يعفاشلاو « كلام لوق هنأ ًاضيأ

 . مالسإلا ةجح

 نبا نع عفانو ءاطع نع ىليل يبأ نبا نع بعصم نب ةمحر نع (٤٠۲)ص جحلا يف ينطقرادلا هاور : فيعض (1)

 . فيعض ىليل يبأ نبا دمحمو : تلق . فيعض بعصم نب ةمحرو : ينطقرادلا لاق . اعوفرم es رمع

 نبا نع ءاطع نع ىليل يبا نب دمحم نع يلشهنلا يميمتلا ىسيع نب ىحي نع هجرخأ « سابع نبا نع هاورو #

 . فيعض یسیع نب ییحی .اعوفرم . . . . سابع



 رصحلا ىلعو « حلا تئاف ىنعم يف هنأ ال ةرمعلاو اهيف عورشلا ةحسصل ءاضق بحت ةجحلا نألو

 ال اهنأل ‹ ققحتي ال : - هللا همحر - كلام لاقو . اندنع ققحتي اهنع راصحإلاو« ءاضقلا ةرمعلاب

 ةيبيدحلاب اورصحأ - مهنع هللا يضر - هباحصأو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ انلو . تقوتت

 اذإو ٠ ةرمعلا مارحإ يف دوجوم ىنعملا اذهو ‹ جرحا عفدل للحتلا عرش نألو « ارامع اوتاكو

 جحلا امأ ‹ ناترمعو حح نراقلا ىلعو . جحلا يف امك للحت اذإ ءاضقلا هيلعف راصحإلا ققحت

 . اهيف عورشلا ةحص دعب اهنم جرخ هنأل ةيناثلا امأو ء انيب املف امهادحإو

 حيحصلا عورشلاو :ش ( اهيف عورشلا ةحصل ءاضق بجت) :م رخآ ليلد :ش ( ةجحلا نألو) :م

 :ش ( جحلا تئاف ىنعم يف) :م رصحملا نأ يأ :ش ( هنأ ال) :م ةرمعلا تقو يأ :ش ( ةرمعلاو) :م مزلم

 للحتي جحلا تئاف مث لاعفألا ءادأ لبق عورشلا دعب مارحإلا نع اج ورخ امهنم دحاو لك يف نأل

 . اذه اذكف « جحلا يضقيو ةرمعلا ءادأب

 باجيإ ىلإ ةجاح الف « يدهلاب لحي انه اهو « للحتلل جحلا تئاف يف ةرمعلا : ليق نإف

 . ةرمعلا

 ىنعم يف رصحللا نأ ال « راصحإإلا ققحت دعب ةبجاولا ةرمعلا طقسي ال لجأل يدهلاو : اتلق

 يفو « -ىلاعت هللا همحر - نيدلا ديمح ةمالعلا هركذاذك « ةبجاو ةرمعلاو « جحلا تئ

 انطرش ول انأل ؛ مارحإلا نع للحتلل ال مارحإلا نع للحتلا ليجعتل عرش يدهلا : «ىفصتسملا»

 . راصحأإلا ةطساوب اهنع هزجعل هب ررضلا قاحلإ ىلإ يدؤي ةرمعلاب هللحت فقوت

 : - هللا همحر-كلام لاقو « اندنع ققحتي اهنع راصحإلا نأل ؛ ءاضقلا ة ةرمعلاب رصحلملا ىلعو) :م

 يبتلا نأ انلو) :م تاوفلا ققحت مدعل :ش ( تقوتت ال اهنأل) :م :رمعلا نع راصحإلا يأ سش ( ققحتي ال

 لوسر نأ ةريثك هوجو نم حص دق ثيدحلا اذه :ش ( اًرامع اوناكو ةيبيدحلاب اورصحأ هباحصأو ةا

 ‹ ءاضقلا ةرمع ىمست تناكو « لباقلا نم اهوضقف ةيبيدحلاب ةرمعلاب اورصحأ هباحصأو ةي هللا

 . ةيبيدحلا ماع ةرمعب لهأ ناك ةي هللا لوسر نأ « ًاطوملا» يف دروأ دق اًكلام نأ ىلع

 :م مارحإلا دادتما نم ىشانلا نئاكلا للحتلا ةيعورشم نأل يأ :ش ( للحتلا عرش نألو) :م

 ققحت اذإو) :م للحتلا عرشيف « عورشلاب :ش ( ةرمعلا مارحإ يف دوجوم ىنعملا اذهو « جرحا عفدل)

 ةجح هيلعف للحت اذإ جحلاب رصحملا يف امك يأ :ش ( جحلا يف امك للحت اذإ ءاضقلا هيلعف راصحإلا

 :ش (امهادحإو جحا امأ ءناترمعو هجح) :م نراقلا رصحملا ىلعو يأ :ش ( نراقلا ىلعو) :م ةرمعو

 . جحا تئاف ينعي هنوك نم درفملا يف ينعي :ش ( انيب املف) :م نيترمعلا دحأو يأ

 :ش (اهيف عورشلا ةحص دعب اهنم جرخ هنألف) :م ةيناشلا ةرمعلا امأو يأ :ش ( ةيناشلا امأو) :م

 عقو انه نراقلا ركذ : - هللا همحر- يقانغسلا لاق « اًيده نراقلا ثعب نإف « اهؤاضق بجوف

 ‹نيهجو نم طلغلا نايب «,رصحملا ثعب نإف : لاقي نأ باوصلاف « خاسنلا نم رهاظ طلغ
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 راصحإلا لاز مث هنيعب موي يف هوحبذي نأ مهدعاوو ايده نراقلا ثعب نإف

 ؛ دحاولاب للحتي هنألف يدهلا ثعب نراقلا ىلع بجيو « اًيده نراقلا ثعب نإو ركذ هنآ :امهدحأ
 يتياور نيب عمج فنصملا نأ : يناثلاو . نيمدب ثعب اًتراق ناك نإف «بابلا يف اذه لبق ركذ هنأل
 قح يف نيباتكلا نيذه يف ةروكذم ةلأسملا هذهو « ؛ريغصلا عماجلا»و -  هللا همحر = يرودقلا
 نم دارملااذهو « نوكي نأ نكي : لاقف فنصملا نع اذه يكاكلا عفدو « جحلاب يدهلاب رصحلا
 لوق يف امك سنجلا يدهلابدارأ نوكي وأ « ةرمعلاو جحلا نم دحاو لكل يآ « يده : هلوق

 - لمكألا لاقو « ةنيبلا ةماقإ دنع دهاشلا سنجب يأ ٠ نیو دهاشب ةي هللا لوسر ىضق يوارلا

 . رظنلا كلذ دري مل نراقلا يف اذه لبق فنصملا مالك ناك امل :اذه عفد يف -هللا همحر

 امد وأ « نيمد كلذ ناك ءاوس مرحلا ىلإ يدهلاو :ش ( ايده نراقلا ثعب نإ ) :م : لاقو
 نراقلا ثعب نإف : لاق هنأکف «نراقلا ېده امهو «نامد هيلع بجاولا رکذ ناکو « اًبوثو « ادحاو

 : لاق ول امير لب «هخسف نم الو مالکلا يف طلاغ وه الو « مدقت ام نيبو اذه نیب ةافانم الف نیمد
 ام سنجل مسا هنأل ؛ حيصف ريغ ناك نييده : لاق ولو «نراقلا قح يف انيب امك رصحم ا ثعب نإف

 . ىهتنا ‹ دوصقمب سيلو « عاونألا دصق اذإ الإ ءيش الو « ىدهي
 كلذكو «حيحص ريغاذهو « سنج مسا هنأل : هلوق نأل ؛ رظنلا نع ولخي ال همالك :تلق

 ديق : يزارتألا لاقو « ريدقتلا مدع لصألا نأ رخآ هجوو ءهجولا اذه نم رظن يكاكلا مالك يف
 عضواذهلو « كلذك جحلاب درفملا يف مكحلا نأل ؛ ةدئاف ريشك هيف سيلو «ةيادهلا» يف نراقلاب
 ثعب اذإو : لاقف نراقلاب ديقي ملو < ءرصحلملا قلطم يف ةلأسملا هذه - هللا همحر - يرودقلا
 ىلع < « جحلاب رصحملا يف ةلأسملا عضو نراقلاب اًضيأ ؛ريغصلا عماجلا» يف ديقي ملو « ايده رصحلا
 . ىهتنا « نييدهلا ثعبي رصحملا نراقلا نأل ؛ نييده «ةيادهلا» بحاص لوقي نأ يغبني ناک هنا

 ءانه اه هبدري مل : لاق هنأل ؛ ددعلا لمكألا يفن امأو «قالطإلا ىلع هيفن حصي ال :تلق
 ةححص ىلع ةنيرق نيمد هيلع نأبو هلبق نراقلا ركذ نأل ؛ددعلا دارملا نوكي نأ نم ملسن ال نحنو
 يف اذه نأل ؛ انه لبقي ال حيصف ريغ ناك ولو : لمكألا لوقو « نييده ايده : هلوق نم ةدارإلا
 . مالكلا يف لهاستلاو « حماستلاب ةنوحشم بتكلا نوتم يف ءاهقفلا مالكو « ءاحصفلا مالك

 ؛ ةيلقعلا ةمسقلا : هجوأ ةعبرأ انه :ش ( راصحإلا لاز مث هنيعب موي يف هوحبذي نأ مهدعاوو) :م

 - فنصملا ركذف «سكعلاب وأ جحلا نود يدهلا كردي وأ امهكردي وأ يدهلا كردي ال نأ امإ هنأل
 ( هجوتي نأ همزلي ال يدهلاو « جحلا كردي ال ناك نإف) :م : هلوق وه لوألاف « كلذ عيمج - هللا همحر
 . ةدئافلا مدعل :ش

 يكملا ناميلس نب فيس نع [۲۳۷۰] نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا باب «ماكحألا» يف ةجام نبا هاور : حيحص )١(
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 تاوفل يدهلا رحنب للحتي ىتح ربصي لب« هجوتي نأ همزلي ال يدهلاو جحلا كردي ال ناك نإف

 تئاف هنأل ‹ كلذ هل ةرمعلا لاعفأب للحتيل هجوت نإو . لاعفألا ءادأ وهو ‹ هجوتلا نم دوصقملا

 اذإف . فلخلاب دوصقملا لوصح لبق زجعلا لاوزل هجوتلا همزل يدهلاو جحلا كردي ناك نإف . جحلا

 يدهلا كردي ناک نإو . هنع ینغتسا دوصقمل هنيع ناک دقو هکلم هنأل ءءاش ام هب عنص هده كردأ

 للحتلا هل زاج يدهلا نود جحلا كردي ناك نإو . لصألا نع هزجعل للحتي « جحلا نود

 امهدنع راصحإلا مد نأل « جحلاب رصحملا يف امهلوق ىلع ميقتسي ال ميسقتلا اذهو « اًتاسحتسا

 همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع ميقتسب امنإو « يدهلا كردب جحلا كردي نمف « رحنلا مويب تقوتي

 . رحنلا مويب مدلا تقوت مدعل قافتالاب ميقتسي ةرمعلاب رصحملا يفو - هللا

 . كلذ ىلع ةردقلا هلو بجاو هنأو « ةرمعلا لاعفأب للحتيل هجوتم ا مزلي نأ يغبني :تلق نإف

 زاجف «يدهلا ثعبب للحتلا هل صخر دقو ‹ جحلا وهو « مظعألا دوصقملا هتاف دق هنأل :تلق

 . للحتي نأ هل

 وهو :ش (هجوتلا نم دوصقملا تاوفل) :م ثوعبملا :ش ( يدهلا رحنب للحتي ىتح ربصب لب) ٠م

 :م جحلا لاعفأ يأ :ش ( لاعفألا ءادأ وهو) م: هلوق ىنعم وهو اعم يدهلاو « جحلل كاردإلا

 ‹ جحلا كردي ناك نإق « جحلا تئاف هنأل ؛ كلذ هل ةرمعلا لاعفأب للحتيل) :م يناثلا :ش ( هجوت نإو)

 :ش (قلحلاب درصقملا لوصح لبق) :م كاردإلا مدع وهو :ش ( زجمعلا لاوزل هجوتلا همزل يدهلاو

 ناك دقو هكلم هنأل ؛ ءاش ام هب عنص هيده كردأ اذإف) :م هب ةرافكلا مامتإ لبق رسيأ اذإ موصلاب رفكم اك

 . لصألا كاردإب :ش ( هنع ىنغتسا دوصقم هنيع

 :ش ( لصألا نع هزجعل للحتي) :م ثلاثلا هجولا وهو :ش ( جحلا نود يدهلا كردي ناك نإو) م

 يأ «مالكلا يف ريدقتلاو « هزجع ببسب يأ « ةدحوملا ءابلاب لصألا نع هزجعب خسنلا ضعب يفو

 هب دارا :ش ( ميسقتلا اذهو « اتاسحتسا للحتلا هل زاج يدهلا نود جحلا كردي ناك نإو) :م هزجع لجأل

 يبأ لوق ىلع يأ :ش ( امهلوق ىلع ميقتسب ال) :م عقاولا هجولا وه يدهلا كاردإ نود ححلا كاردإ

 مويب تقوتي امهدنع راصحإلا مد نأل ؛ جحلاب رصحملا يف) :م - هللا امهمحر - دمحمو <« فسوي

 رصحملا يفو - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع ميقتسي امنو « يدهلا كردي ححلا كردي نمف «رحنلا

 - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نيب :ش ( قافتالاب) :م عبارلا هجولا اذه :ش ( ميقتسي ةرمعلاب

 نأ زوجيو ¢ يدهلا كاردإ جحلا كاردإ مزلي الف :ش ( رحنلا مويب مدلا تقوت مدعل) م هيبحاصو

 مويب تقوم يدهلا نأل ىتأتي الف « امهلوق ىلع ًالثم ةجحلا يذ رشع نم موي لوأ حبذلا ذافنب نوكي

 . قافتا ةرمعلاب رصحملا يفو ء ةلاحم ال يدهلا كردأ جحلا كردأ نمف « جحلاب رصحلا يف رحنلا

 (هنأ) :م - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع رسحلا ةياورو :ش ( رفز لوق وهو :سايقلا هجو) :م

 ميقملاك :ش ( يدهلا وهو « لدبلاب دوصقملا لوصح لبق جحلا وهو لصألا ىلع ردق) :مرصحلملا يأ :ش
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 دوصقملا لوصح لبق جحلا وهو لصألا ىلع ردق هنآ - هللا همحر رفز لوق وهو -سايقلا هجو

 هيدي ىلع ثوعبملا نأل « هلام عاضل هجوتلا هانمزلأ ول انآ ناسحتسالا هجو . يدهلا وهو « لدبلاب

 كلذ يف ربص ءاش نإ رايخلا هلو سفنلا ةمرحك لالا ةمرحو هدوصقم لصحي الو هحبذيل يدهلا

 وهو مارحإلاب همزتلا يذلا كسنلا يدؤيل هجوت ءاش نإو « للحتيف هنع حبذيل هريغ يف وأ ناكملا

 نمألا عوقول ًارصحم نوكي ال رصحأ مئ ةفرعب فقو نمو . دعو اجب ءافولا ىلإ برقأ هنأل « لضفأ

 . تاوفلا نع

 ءيفلا لطبي ءاليإلا ةدم يف ءطولا ىلع ردق اذإ ضيرملاكو « ةالصلا لالخ يق ءاملا دجو اذإ

 . ةرافكلا ماعتإ لبق رسيأ اذإ موصلاب رفكم اكو «ناسللاب

 :ش ( هحبذيل يدهلا هيدي ىلع ثوعبملا نأل ؛ هلام عاضل هجوتلا ءانمزلأ ول انأ ناسحتسالا هجو) :م

 لصحي الو) :م ءماللا نودب هحبذي : خسنلا بلاغ يفو « نأ باوج وهو « هحبذي نأ لجأل يأ

 سفنلا فوخ نأ امك ينعي :ش ( سفنلا ةمرحك لالا ةمرحو) :م رصحملا دوصقم يأ :ش ( هدوصقم

 . لالا ىلع فوخلا كلذكف « للحتلا يف رذع

 -مالسإإلا رخف لاق اه فلاخم سفنلا ةمرحك لاملا ةمرح نأ فنصملا هركذ يذلا اذه :تلق نإف

 ىلع لتقلاب هركأ اذإف « سفنلا ةياقو نوكي نأ زاجف لالا ةمرح نأ نويلوصألاو ٠ - هللا همحر

 . هيلع مادقإلا زاج هريغ لام فالتإ

 كلاما لئاي هنإف « لدتسيل كولم هنأل ؛ ةقيقح لاملا ةمرح قوف سفنلا ةمرح نأب : بيجأ

 هبحاص ةمصع مايقل اًملظ هفالتإ نوك ثيح نم سفنلا ةمرح هبشت لاملا ةمرح نكلو « لقتسللا
 يضتقي ال نيئيشلا نيذهب ةهباشملا نإف « هيبشتلا فاكب -هللا همحر - فنصملا راشأ اذه ىلإو «هيف

 اذكف « هجوتلا همزلي ال هسفن ىلع فاحخ ولو « هيبشتلا عفترال الإو « تاهجلا عيمج نم امهداحتا

 الو ‹ رصحللا دوصقم تاوفل حبذلاب هدي ىلع ثوعبملا نمضي نأ يغبني هنأل ؛ هلام ىلع فاح اذإ

 .نذإلا دوجول هيلع نامضلا باجيإل هجو

 للحتلا هل زاج ال ينعي « ناسحتسالا هجو ىلع اذه :ش ( ربص ءاش نإ رايخلا هلو) :م

 يذلا هيدهب :ش ( هنع حبذيل هريغ يف وأ « ناكملا كلذ يف) :م ربص ءاش نإ رايخلا هل ناك اًتاسحتسا

 هجوتلا يأ :ش ( لضفألا وهو مارحإلاب همزتلا يذلا كسنلا يدؤيل هجوت ءاش نإو « للحتيف) :م هثعب

 مهللا : هلوقب هءادأ دعوو هيف عرش هنأل ؛ جحلا وهو :ش ( دعو امب ءافولا ىلإ برقأ هنأل) :م لضفأ

 . ةصخر للحتلاو ةيزعلاب لمع هجوتلا ًاضيأو « جحلا ديرأ ينإ

 للحتي ال يأ :ش (تاوفلا نع نمألا عوقول ارصحم نوكي ال رصحأ مث ةفرعب فقو نمو) :م

 نعرصحأ ول : - مهنع هللا يضر - دمحمو « يعفاشلا دنعو « كلام لاق هبو « اندنع يدهلاب

 ةيآلا :ةرقبلا) #مترصحأ نإف# : ىلاعت هلوق قالطإل ارصحم نوكي تيبلا ءاقلو « ةرايزلا فاوط
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 راصف «مامتإلا هيلع رذعت هنأل ‹ رصحم وهف « فوقولاو فاوطلا نع عونم وهو ةكمب رصحأ نمو

 حجحلا تئاف نألف فاوطلا ىلع امأ رصحمب سيلف امهدحأ ىلع ردق نإو. لحلا يف رصحأ اذإ امك

1) . 

 هلوقل توفلا فاخي ال ةفرعب فوقولا دعبو « توفلا فوخ دنع تبثي راصحإلا مكح :انلق
 ‹ اًرصحم نوکی الف «مامتلا دعب عنملا ناكو « هجح مت دقف ةفرعب فقو نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 اًمرحم ىقبي ةنكلو « ةرمعلاو جحلا مامتإ نع متعنم نإف : يأ (مترصحأ نإف# : ىلاعت هلوق ىنعمو

 يمرلو « ةفلدزج فوقولا كرتل مد هيلعو ‹ رصقي وأ ‹ قلحيو ردصلاو ةرايزلل فوطي نأ ىلإ
 هيلع ناكف - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مد قلحلا ريخأتلو « مد فاوطلا ريخأتلو «مد رامجلا

 . ءىش فاوطلا ريخأتل سيل امهدنعو « ءامد ةعبرأ

 دقو هقح يف راصحإلا مكح تبثي مارحإلا ةدم هيلع تدادزا اذإ : متلق مكنأ سيلأ : ليق نإف

 . هقح يف راصحإلا مكح تبثي مل املف انهه مارحإلا ةدم ةدايز تتبث

 ضعب همزلي ناك نإو « ءاسنلا قح يف الإ قلحلاب للحتلا نم نكمتي هنإف ٠ كلذك سيل : انلق

 . (طوسبملا» يف اذك » للحتلل بجاولا رذعلا ققحتي الف ءامدلا

 راصف «مامتإلا هيلع رذعت هنأل ؛ رصحم وهف ‹ فوقولاو فاوطلا نع عونم وهو ةكمب رصحأ نمو) :م

 فوقولا نع عنماذإ الإ ء اندنع ققحتي ال راصحإلا نأ هلصاح :ش ( لحلا يف رصحأ اذإ امك

 ردق ءاوس < اًقلطم ةكمب راصحإلا ققحتي : - هنع هللا ىضر - ىعفاشلا لاقو « اعيمج فاوطلاو

 دروم : انلق ۱۹١(  ةيآلا : ةرقبلا) (مترصحأ نإف# : ىلاعت هلوق قالطإل « ال وأ فاوطلا ىلع

 . مرحلا جراخ هنأ ىلإ ليلد مرحلا ىلإ يدهلا غولبب اديقم قلحلا نع يهنلاو ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا)

 ( رصحمب سيلف) :م فوقولاو فاوطلا امهو نينثالا دحأ يأ :ش ( امهدحأ ىلع ردق نإو) :م

 . رخآلاب يتأي نأ هلف « رصحأ امهيأب هنأل ؛ مدلاب للحتي ال ينعي ًارصحم نوكي ال ينعي :ش

 يأ :ش (هب للحتي جحلا تئاف نألف) :م فاوطلا ىلع ردق ول امأ يأ :ش ( فاوطلا ىلع امأ) :م

 نع ةرمعب رصحملا قح يف :ش ( للحتلا يف) :م فاوطلا نع يأ :ش ( هنع لدب مدلاو) :م يدهلاب

 . يدهلاب للحتلا وهو « لدبلا تبثي مل « لصألا وهو «فاوطلا ىلع ردق املف «فاوطلا

 نمو : هلوق وهو :ش ( انيب املف) :م فوقولا ىلع ردق ول امأ يأ :ش ( فوقولا ىلع امأو) :م

 رصحأ نمو : هلوق ينعي :ش ( ةلأسملا هذه يف ليق دقو) :م ًارصحم نوكي ال رصحأ مث ةفرعب فقو

 - دعج نب يلع ركذام وهو :ش ( - هللا امهمحر - فسوي يبأو ‹ ةفينح يبأ نيب فالخ) :م ةكمب

 مرحملا نع - هنع هللا يضر - ةفينح ابأ تلأس : لاق « - هللا همحر - فسوي يبأ نع -هللا همحر
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 ام حيحصلاو - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ نيب فالخ ةلأسملا هذه يف ليق دقو

 .ملعأ یلاعت هللاو ‹ليصفتلا نم كتملعأ

 نم يهو ةيبيدحلاب رصحأ اب يبنلا نأ سيلأ : تلقف . ارصحم نوكي ال : لاقف مرحلا يف رصحي
 ققحتي الف « مالسإلا راد يهف «مويلا امأف «برحلا راد تناك ذئموي ةكم نإ : لاقف « مرحلا
 ىتح ةكم ىلع ودعلا بلغ اذإ : لوقأف انأ امأو : - هللا همحر - فسوي وبأ لاق « اهيف راصحاإلا

 . رصحم وهف تيبلا نيبو هنیب اولاح

 نم حيحصلاو : - هللا همحر - فنصملا لاق يآ :ش ( ليصفتلا نم كتملعأ ام حيحصلاو) :م
 ال امهدحأ ىلع ردق اذإو ءانباحصأ قافتاب ًارصحم نوكي فاوطلاو فوقولا نم عونمملا ةياورلا
 .ةمصعلا يلو هللاو ‹ مهفاف ليصفتلا نم كتملعأ ام : هلوق ینعم وهو ًارصحم نوکی



 تاوفلا باب
 نأ انركذ امل ؛جحلا هتاف دقف ‹ رحنلا موي نم رجفلا علط ىتح ةفرعب فوقولا هتافو جحلاب مرحأ نمو

 ‹ هيلع مد الو لباق نم جحلا يضقيو للحتيو ىعسيو فوطي نأ هيلعو « هيلإ دتي فوقولا تقو

 جحلا هيلعو . « ةرمعب للحتيلف جحلا هتاف دقف ليلب ةفرع هتاف نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 لباق نم

 (تاوفلا باب ) :م

 تاوفلا نأل ؛ راصحإلا نع هرخآو جحلا يف تاوفلا ماكحأ نايب يف باب اذه : يأ :ش

 مدقف ‹ ةيضراعلا يف ًالباق راصحإلا ناكف « ءادأ الب مارحإ راصحإلاو مارحإلاو « ءادأو مارحإ

 لبق درفملاو «بكرملا نم درفملا ةلزنم لزان تاوفلا نم راصحإلا ىنعم اًضيأو فاوطلا ىلع

 .بكرملا

 نأ انركذ امل جحلا هتاف دقف رحنلا موي نم رجفلا علط ىتح ةفرعب فوقولا هتافو ححلاب مرحأ نمو) :م

 يف هركذ انركذ امل : هلوقب دارأو « رحنلا موي نم رجفلا عولط ىلإ يأ :ش ( هيلإ دتي فوقولا تقو

 . نارقلا باب ىلع مدقتملا لصفلا
 امرحم ىقبي : هللا همحر - كلام نعو « قلحلاب يأ :ش ( للحتيو ىعسيو فوطي نأ هيلعو) :م

 للحتلا نأ يف - مهنع هللا يضر - يعفاشلا باحصأ فلتخاو « لباقلا ماعلا يف ةفرعب فقي ىتح

 .ادحاو ًالوق قلحيو « ىعسيو للحتي : مهضعب لاق « اذامب

 « اًقلحو اًيعسو اًقاوط هيلع نأ حيحصلا وهو : امهدحأ : نالوق ةلأسملا يف مهضعب لاقو

 هللا همحر - كلام لاق هبو «طقسي ال : -هللا همحر - ينزملا لاقو « ءيش هيلع سيل هنأ : يناثلاو

 اًضرف جحلا ناك نإ : هللا همحر - يعفاشلا لاقو . لباق ماع نم يأ :ش ( لباق نم جحلا يضقيو) :م

 ةياور يف ءاضق ال : دمحأ نعو «ءاضقلا همزلي اعوطت ناك نإو «لباق نم جحيو « هتمذ يف ىقبي

 هتاف دقف ليلب ةفرع هتاف نم ) :م : هي يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هيلع مد الو) :م

 يف - هللا همحر ينطقرادلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (لباق نم جحا هيلعو « ةرمعب للحتيلف « جحلا

 - امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدحف . مهنع هللا يضر -سابع نباو « رمع نبا نع « هننس)

 نأ - هنع هللا يضر - رمع نبا نع عفانو ءاطع نع ىليل يبأ نبا نع بعصم نب ةمحر هنع هجرخأ

 ‹ جحلا هتاف دقف ليلب هتاف نمو «جحلا كردأ دقف ليلب ةفرعب فقو نم :٠ لاق ةي هللا لوسر

 لاق . فيعض - هللا همحر - بعصم نب ةمحرو «؟لباق نم جحلا هيلعو « ةرمعب لحيلف

 دبع نب دمحم هلعأو لماكلا يف يدع نبا هاورو . هب درفت دقو «فيعض ةمحر : ينطقرادلا

 . ةعامج نع هفعضو - هللا همحر - ىليل يبأ نب نمحرلا

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۱)
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 هنع جورخلل قيرط ال اًحيحص دقعنا امدعب مارحإلا نألو ‹ يعسلاو فاوطلا الإ تسيل ةرمعلاو

 مد الو ةرمعلا هيلع نيعتتف جحلا نع زجع انههو . مهبلا مارحإلا يف امك نيكسنلا دحأ ءادأب الإ

 هيلع

 نع «يلشهنلا يميمتلا ىسيع نب يحب نع هج رخأ- امهنع هللا يضر” سابع نبا ثياح

 نم» : لب هللا لوسر لاق : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع ءاطع نع ىليل يبأ نب دمحم
 عو ترعب لحاف عا هاف دف تفر هتاف نیو ۰ جس مت ده ةف رلاو ا هر ترک لا
 : هيف - هللا همحر - يئاسنلا لاق - هللا همحر - يلشهنلا ىسيع نب ىيحيو . © «لباق نم جحلا
 یتح همهو رثکو « هظفح ءاس نمم ناک : ءافعضلا» باتك ىف نابح نبا لاقو « يوقلاب سيل

 اًميعض ناك : لاق هنأ - هللا همحر - نيعم نبا نع دنسأ مث «هب جاجتحالا لطبف تابثألا فلاخ
 ملو « ثيدحلا اذه اوركذ مهلك حارشلاو « ملسم هل ىور : «حيقنتلا» يف لاقو « ءيشب سيل
 . هلاح ام مهنم دحأ ركذي

 دقعنا امدعب مارحإلا نالو) :م ةورم لاو افصلا نيب :ش ( يعسلاو فاوطلا الإ تسيل يل ةرمعلاو) :م

 « اسيحص : هلوق « ةرمعلاو جحا اهو :ش ( نيكسلا دحأ ءادأب الإ هنع جورخلل قيرط ال اًحيحص

 يف ةأرملا مارحإو . ىلوملا نذإ ريب قيقرلا مارحإ نع هب زرتحا عفارب عفتري ال « اًمزال اةفان يأ

 دساقلا مارحإلا نع زارتحاب سيلو امهاللحي نأ جوزلاو ىلوملل نإف « اهجوز نذإ ريغب عوطتلا
 : ليق « حيحصلا مكح همكح نإف ءاعماجم مرحأ وأ « ةفرعب فوقولا لبق مرحملا عماج اذإ امك
 هل قيرط يدهلا نإف « رصحملاب ضوقنم نيكسنلا دحأ ءادأب الإ هنع جورخلل قيرط ال : هلوق

 تبثت ضراوعلا يف راصحإإلا ةلأسمو « عضولا وه ام ىلع مالكلا ىنب هنأب بيجأو « هنع جورخلل
 درت الف لصألا وهام ىلع مالكلا ىرجآ : باوجلا يف - هللا همحر-يقانغسلا لاقو « صنلاب
 . اًضقن ضراوعلا

 ءنيكسنلا دحأب الإ مهبملا مارحإلا يف جرخي ال امك ال يأ :ش ( مهبملا مارحإلا يف امك) :م

 يف ينعي :ش ( انههو) :م ةرمعو جحب : لوقيالو « كيبل مهللا كيبل : لوقي نأب مهبملا مارحإلاو
 نيب راد اذإ مكحلا نأل :ش ( ةرمعلا هيلع نيعتتف « جحلا نع زجع) :م فوقولا نع تاوفلا ةلأسم
 (هيلع مد الو) :م ةرمحلا نيعتف ةتئافل اهنم جحلا ىفتنا دقو « رخآلا نيعت « امهدحأ ىفتناو نيئيشلا
 - رمع نع يور امل مد هيلع : - هللا مهمحر - دايز نب نسحلاو « كلامو ‹ يعفاشلا لاقو :ش

 تكر دأ اذإف : جحلا هتاف نيح -هنع هللا يضر- يراصنألا بويأ يبأل لاق هنآ - هنع هللا يضر
 ؛ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع اذكهو « يدهلا نم رسيتسا ام يدهاو جحف « لباق نم جحلا

 . هيلع اًسايق مد هيلع بجيف « رصحملاك راص هنألو
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 الف ‹ رصحملا قح يف مدلا ةلزنمب جحا تئاف قح يف تناكف« ةرمعلا لاعفأب عقو للحتلا نأل

 « اهيف اهلعف هركي مايأ ةسمخ الإ ةنسلا عيمج يف ةزئاج يهو توفت ال ةرمعلاو . امهنيب عمجي

 اهنأ - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع يور امل « قيرشتلا مايأو رحنلا مويو ةفرع موي يهو

 ةسمخلا مايألا هذه يف ةرمعلا هركت تناك

 ريغ مدلا نأ ىلع ليلد اذهو اًقنآ روكذملا - هللا همحر - ينطقرادلا هاور يذلا ثيدحل ا انلو

 « نيبي مل اذإف « ةجاحلا عضوم يف نايبلا هبصنمب قئاللاو « نايبلا ىلإ ةجاحلا عضوم هنأل ؛ بجاو

 - هنع هللا يضر - رمع تعمس : لاق هنأ - هللا همحر - دوسألا نع يور . بجاوب سيل هنأ ملع

 - تباث نب دیز تیقل مث . لباق نم جحلا هيلعو « هيلع مد الو « ةرمعب لحي جحلا هتاف نم : لاق

 . هلثم - هنع هللا يضر - نامثع نعو « كلذ لثم لاقف « ةنس نيئالثب كلذ دعب - هنع هللا يضر

 عمجي الف رصحملا قح يف مدلا ةلزنمب جحلا تئ تئاف قح يف تناكف ةرمعلا لاعفأب عقو للحتلا نأل) :م

 زجعيام ىلع زجاعو « رداقامهنم دحاو لك نأل ؛ رخآلا ىلع امهدحأ ساقي الو :ش ( امهنيب

 (ةنسلا عيمج يف ةزئاج يهو) :م ةتقؤم ريغ اهنأل :ش (توفت ال ةرمعلاو) :م هيلع ردقيامعو رخآلا هنع

 هلع مالو « هترمع يقي رحنلا موي ةكم مدقف حملا هش يفةرمسب لهأ ول تح :ش

 هذه يف ةرمعلا لعف يأ :ش ( اهيف اهلعف هركي مايأ ةسمخ الإ) :م اهتقو ةنسلا عيمج نأ لصاحلاو

 . مايأ ةسمخلا

 يف هركت : كلام لاقو « ةنسلا نم تقو يف هركي ال : - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو

 - رمع ناكو «جحلا رهشأ يف ةرمعلا يف فلسلا فلتخا دقو . جحا رمأل اًميظعت جحلا رهشأ

 مكجحل لمكأ اهريغ يف ةرمعلاو ‹ رهشألا يف جحلا : لوقيو « اهنع يهني - هنع هللا يضر

 .مکترمعو

 يف - هللا همحر - يراخبلا ىور ام ليلدب ةهارك الب اهيف ةزئاج ةرمعلا نأ حيحصلاو

 . ةدعقلا يذ يف رمع عبرأ رمتعا ةَ هللا لوسر نأ هدانسإب «حيحصلا»

 اهنأ - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع يور امل «قيرشتلا مايأو ءرحنلا مويو « ةفرع موي يهو) :م

 نع « ذاعم نع ديزي نع ةبعش نع يقهيبلا جرخأ :ش ( ةسمخلا مايألا هذه يف ةرمعلا هركت تناك

 «رحنلا مويو « ةفرع موي « مايأ ةعبرأ الإ اهلك ةنسلا يف ةرمعلا : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 - سواط نع عفان نع سابع نب ليعامسإ ىورو : «مامإلا» يف خيشلا لاقو . كلذ دعب نامويو
 مويو « ةفرع « مايأ ةسمخ : - امهنع هللا يضر - سابع نبا ينعي رحبلا لاق نإف - هللا همحر

 . تئشام اهدعبو اهلبق رمتعا « قيرشتلا ماي ةثالثو ءرحنلا

 -هنع هللا يضر- روصنم نب ديعس ىور :تلق . هزعي ملو : ثيداحألا جرخم لاقو

 - سابع نبا ثيدح الإ هقفاوي الو ‹ فنصملا مالك قفاوي ال - اهنع هللا يضر - ةشئاع ةياورو
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 ةفرع موي يف هركت ال هنأ - هللا همحر - فسوي يبأ نعو . هل ةنيعتم تناكف جحلا مايأ هذه نألو

 انركذ ام بهذملا نم رهظألاو « هلبق ال لاوزلا دعب جحلا نكر تقو لوخد نأل « لاوزلا لبق

 وهو ءاهريغل ةهاركلا نأل « اهيف اهب اًمرحم ىقبيو حص مايألا هذه يف اهادأ ول اذه عم نكلو

 : هللا همحر -يعفاشلا لاقو . ةنس ةرمعلاو عورشلا حصيف هل هتقو صيلختو جحا رمأ ميظعت

 - هضیرف

 نعانباحصأ ىورامانلو : -هللا همحر - يزارتألا لاقو . ىفخي ال ام ىلع - امهنع هللا يضر

 ‹« رحنلا مويو « ةفرع موي الإ اهلك ةنسلا يف ةرمعلا تمت : تلاق اهن - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 . ججحلا ةماقإو « ليلدلل ةيافكلا هيف سيل اذه : تلق . ىهتنا « قيرشتلا مويو

 : جحلل يأ :ش ( هل ةنيعتم تناكف جحلا مايأ) :م ةسمخلا مايألا هذه يأ :ش ( هذه نألو) م

 نكر تقو لوخد نأل ؛ لاوزلا لبق ةفرع موي يف هركت ال اهنأ - هللا همحر - فسوي يبأ نع) :م يورو

 لبق ةفرع موي ةرمعلا هذه نوك وهو :ش (هانركذ ام بهذملا نم رهظألاو« هلبق ال لاوزلا دعب جحلا

 هذه يف اهادأ ول) :م ةسمخل ا مايألا يف ةهوركم اهنوك عم يأ :ش ( اذه عم نكلو) :م هدعبو لاوزلا

 دعب ةالصلا ءانبك مايألا هذه يف اهدؤي مل نإ ةرمعلاب يأ :ش (اهيف اهب اًمرحم ىقبيو « حص مايألا

 يف ىنعمل ةهاركلا نأ دارأ « ةرمعلا نيع ريغل يأ :ش ( اهريغل ةهاركلا نأل) :م هوركملا تقولا لوخد

 يأ :ش ( هل هتقو صيلختو « جحلا رمأ ميظعت) :م اهريخل ةهاركلا يأ :ش (وهو) :م اهسفن يف ال اهريغ

 يف ىنعمل ةهاركلا ناك اذإف « هريغ هيف نوكي ال ةصاخ تقولا هل لعجي نأ هرمأ ميظعت نمو « جحلل

 يفو « ةدكؤم ةنس يأ : «عيبانيلا» يفو :ش ( ةنس ةرمعلاو ءاهيف عورشلا حصيف) :م اهريغ

 . اهيف انباحصأ فلتخا :«مئادبلا»

 اهيلع قلطأ نم مهنمو « رتولاو ‹ ةيحضألاو ‹ رطفلا ةقدصك ةبجاو اهنإ : لاق نم مهنمف

 يه : ليق ءاهيف خياشملا فلتخا : (ةينقلا)و ‹ «ةفحتلا» يفو ‹بوجولا يفانت ال يهو ‹ ةنسلا مسا

 دجويال : «ةريخذلا» يفو «نابراقتم امهو : «ةفحتلا» يف ليقو « ةبجاو : ليقو « ةدكؤم ةنس

 دمحم مهنمو - خياشملا ضعب لاقو . «رجحلا» باتك يف الإ « عوطت ةرمعلا نأ انباحصأ بتك يف

 وبأو ‹ كلامو «يعخنلاو « يبعشلا لاق لوألابو « «عفانملا» يف هركذ ةيافك ضرف : -لضفلا نبا

 ةرمعلا : لاق نم مهنمو « - هنع هللا يضر - دوعسم نبا بهذم وهو ‹ -هللا مهمحر - روث

 وهو ‹ جحلاك ةضيرف يه : رصمب لاق مث دادغبب لوقي - هللا همحر - يعفاشلا ناك هبو ‹ عوطت

 . فنصلملا هلوقب راشأ هيلإو « ديدجلا

 نب رکب وبأو « بیبح نباو «دمحأ لاق هبو :ش ( ةضيرف : - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو) :م

 - سابع نباو -امهنع هللا يضر - رمع نبا نع ىوريو « ةيكلاملا نم - مهنع هللا يضر - مهجلا
 ‹ ءاطع لوق وهو : لاق « «فارشألا» يف - هللا همحر - رذنملا نبا كلذ ركذ - امهنع هللا يضر

۱ 



 « جحلا ةضيرفك ةضيرف ةرمعلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 يضر - قاحسإو ‹« قورسمو « ريبج نب ديعسو ‹نیريس نباو ٠ نسحلاو « دهاجمو ‹سواطو

 ةضيرفك ةضيرف ةرمعلا ») :م : اهب يبنلا لوقل يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م - مهنع هللا
 . بيرغاذه :ش (« جحل ا

 هز نع نیریس نب امجد ثیلح ن هتتسا يت يتطقر ااو د هکر تسما يف مام ا یورو

 يف - -هللاامهمحر يطقرادلاو هاد رب اورام: اهنمرخأ ثيداحأآ لیقو (تأدب

 از راو العلا یو لک رر الإ لنآ یش ا: لات مالسإل
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 . رمتعتو ‹« جح ناو

 ريبك خيش يبأ نإ ةا هللا لوسر اي : لاق - هنع هللا يضر - يليقعلا نيزر وبأ هاور ام اهنمو
 نبا هاور ام اهنمو . «رمتعاو « كيبأ نع ججحا » : لاق « نعظ الو ةرمعلا و « جحلا عيطتسي ال

 نع « ةرمع ىبأ نع بيبح نع ليضفلا نب دمحم نع «هدنسم)» يف دمحأو « «هننس» يف ةجام

 لوسر اي :تلاق - اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ ةشئاع نع - مهنع هللا يضر - ةحلط تنب ةشئاع

 . ةرمعلاو « حلا هيف لاتق ال داهج نهيلع» : لاق . داهج ءاسنلا ىلعأ ايب هللا

 نع مزح نب ورمع نب دمحم نب رکب يبا نع ‹ يرهزلا ثيدح نم ينطقرادلا هاور ام اهنمو
 نب ورمع عم هب ثعبو اًباتك نميلا لهأ ىلإ بتك ةي يبنلا نأ -مهنع هللا يضر- هدج نع هيبأ
 نع ةعيهل نبا قيرط نع «هننس» يف يقهيبلا هاور ام اهنمو < “رغصألا جحلا ةرمعلا نأ هيفو مزح

 يبأ ديعس نبا دمحم نع (۳۵۱ )٤/ يقهيبلاو « )١/ ٤۸١( مكاحلاو (۲۸۲)ص « جحلا» يف ينطقرادلا هاور (1)

 ينطقرادلا ححصو . تباث نب ديز نع نيريس نب دمحم نع ملسم نب ليعامسإ انٿ ريثک نب دمحم نع ییحی
 . تباث نب دیز ىلع هفقو يقهيبلاو مكاحلاو

 رمع نع رمعي نب يحي نع هيبأ نع ناميلس نب رمتعم نع (۲۸۱)ص «جحلا» يف ينطقرادلا هجرخأ (۲)

 سيل نيحيحصلا يف جرخم ثيدحلا : حيقنتلا بحاص لاق . حيحص هدانسإ : ينطقرادلا لاق ًاعوفرم... .

 . ذوذش اهيف ةدايزلا هذهو رمتعتو : هيف

 نع ملاس نع نامعنلا نع ةبعش نع )٤/ ١٠١( يقهيبلا« )١/ ٤۸١( مكاحلا« [۹۳۹] يذمرتلا هاور : حيحص (۳)

 .ًاعوفرم..... نيزر يبأ نع سوآ نب ورمع
 ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع نع ةرمع يبأ نب بيبح نع ليضف نب دمحم نع ]۳۹٠٠[ ةجام نبا هاور : حيحص )٤(

 .اعوفرم . . . . نينمؤملا مأ

 نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نع يرهزلا نع دواد نب ناميلس نع (۲۸۳)ص جحلا يف ينطقاردلا هاور )٥(

 . قودص دواد نب نامیلسو ًاعوفرم . . . . هدج نع هیبأ نع مزح

۲ 



 .  «ناتبجاو ناتضيرف ةرمعلاو جحلا :١ لاق هاب هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر رباج نع ءاطع

 نأ دعب مكاحلا لاقف -هنع هللا يضر- تباث نب ديز ثيدح امأ ثيداحالا هذه نع باوجلاو

 ملسم نب ليعامسإ هدانسإ يفو هلوق نم -هنع هللا يضر- تباث نب ديز نع حيحصلا هجرخأ
 انفرح لاقو . دحأ هب ضري ملو ثيدحلا ركنم : هيف يراخبلا لاق دبعم نب دمحمو « هوفعض

 . حيحصلا وهو : لاق اًقوقوم يقهيبلا هجرخأ اذكو اعوفرم تباث نب ديز یور ام هثیدح

 : هيف سيلو «نيحيحصلا» يف جرخم وهف -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع ثيدح امأو

 لاقف يليقعلا نب رذ يبأ ثيدح امأو « حيقنتلا» بحاص لاق « ذوذش اهيف ةدايزلا هذهو رمتعتو

 ىلع لدي ال نکلو «اذه نم حصأ اًيدح ةرمعلا باجيإ يف ملعأ ال -هنع هللا يضر- دمحأ

 ثيدحلا لدي امنإو « هيبأ نع جحي نأ بجي ال هنإف « بوجولل سيل هيف رمألاذإ ةرمعلا بوجو
 لاقف -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح امأو « عبطتم ريغ هنوكل هيف ةرمعلاو جحلا لعف زاوج ىلع

 سيلو « بيبح نع دحاو ريغ ةياور نم « هحيحص» يف يراخبلا هجرخأ دق « « حيقنتلا» بحاص
 . ةرمعلا ركذ هيف

 ريغ لاق -هللا همحر- دواد نب ناميلس هدانسإ يف -هللا همحر- مزح نب ورمع ثيدح امأو

 يضر - « رباج ثيدح امأو «  كورتم وهو -هللا همحر- مقرأ نب ناميلس هنأ ةمئألا نم دحاو
 هب هلعأو «لماكلا» يف يدع نبا هاورو هب جتحم ريغ ةعيهل نبا : لاق « يقهيبلا يفف -هنع هللا

 ( هلل ةرمعلاو جحا اومتأو # : ىلاعت هلوق وهو ةيركلا ةيآلاب ةرمعلا ةيضرفب لاق نم لدتساو

 ‹ بوجولل رمألاو « امهب رمأو جحلا ىلع ةرمعلا فطع ىلاعت هللا نأل « . (١۱۹ةيآلا: ةرقبلا)

 اولاق - مهنع هللا يضر- سواطو ريبج نب ديعسو دوعسم نباو ايلعو رمع نأ اذه نم بجاولاو

 ال ةفورعملا تيقاوملا ىلع اهب مارحإلا دقت ماقتإلا لعجف « هلهأ ةريود نم اهب مرحي نأ اهماعتإ
 . ةدابعلا ضرف

 نأ هيلع بجاوف ةنسلاب يتأي نأ دارأ نم نأل طلغ ةيآلا هذهب مهلالدتسا راصقلا نبا لاقو

 ةمات اهب ىتأيو ةراهط ىلع نوكي نأ هيلع بجي هيلع اًعوطت ىلصي نأ دارأ نمك ةمات اهب يتأي

 اهداسف يفو اهيف يضملاو اهماعتإ بجي هنإف ةثلاثو ةيناث ةرمعب لطبي هولاق امو « طورشلاو ناكرألا

 بجوي مل ىلاعتو هناحبس هللا نإ : برغملا ظفاح رمع وبأ لاقو . لصألا يف ةبجاو نكت مل نإو

 . ةعيهل نباب لولعم وهو )٤/ ٠١( يقهيبلا هاور (۱)

 نب ناميلس امأ : تلق : يقشمدلا ينالوخلا دواد نب ناميلس ةمجرت يف ۱۹١( /6) «بيذهتلا» يف ظفاحلا لاق (9)

 نب مكحلا نأ ةهج نم تاقدصلا ثيدح ىلع تلخد ةهبشلا نكل « قودص هنأ يف بير الف ينالوحل ا دواد

 . مقرأ نب ناميلس وه انإو « دواد نب ناميلس : لاقف «ناميلس دلاو مسا يف طلغ یسوم
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 ‹ تقوب ةتقوم ريغ اهنألو « عوطت ةرمعلاو ‹ ةضيرف جحلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو

 ةيلفنلا ةرامأ هذهو « جحلا تئاف يف امك اهريغ ةينب ىدأتتو

 ‹«اهتيضرف ىلع نوملسملا عمجأ الو لفنلا باب يف هيب هللا لوسر اهبجوأ الو « ةرمعلا

 مالسإلا ينب :لاق ل هنأ «حيحصلا» يف تبث دقف « هوجولا هذه نم الإ تبثي ال ضورفملاو

 اومعزامك جحلاك ةضيرف تناك ولف . ةرمعلا ركذي ملو «تيبلا جح» اهنم ركذو « «سمخ ىلع

 . ةضيرف اهنأ ىعدا نم لوق طقسف « اهركذل

 هاورو « اعوفرم بيرغ ثيدحلا اذه :ش ( « عوطت ةرمعلاو ةضيرف جحلا » : اا هلوق انلو) :م

 : لاقف - هنع هللا يضر - دوعسم نبا ىلع اًفوقوم « « هفنصم » يف - هللا همحر - ةبيش يبأ نبا

 . « عوطت ةرمعلاو ةضيرف جحل ا » : - هنع هللا ىضر - دوعسم نب هللا

 ينسحلا ىيحي نب نسحلا نب نسحلا نع رامع نب ماشه انثدح « ٠ هننس ) يف ةجام نبا یورو

 يضر - هللا ديبع نب ةحلط نع ةحلط نب قاحسإ همع نع ىيحي نب ةحلط نع سيق نب رمع نع
 -سيق نب رمعو .«عوطت ةرمعلاو « داهج جحلا» : لوقي ةي هللا لوسر عمس هنأ - هنع هللا
 . هيف ملکت - هنع هللا يضر

 يضر - هللادبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ةاطرأ نب جاجحلا نع يذمرتلا جرخأو
 ‹« لضفأ وه اورمتعت نأو « ال» : لاق ؟ ةبجاوأ ةرمعلا نع ةه هللا لوسر لئس : لاق - هنع هللا

 ناكو . ةبجاوب تسيل ةرمعلا :اولاق « ملعلا لهأ ضعب لوق وهو « حيحص نسح ثيدح : لاقو

 . "ةرمعلا رغصألا جحلاو رحنلا موي ربكألا جحلا ناجح امه لاقي

 اًضرف تناك ول ذإ :ش ( تقوب) :م ةتقوم ريغ ةرمعلا نألو يأ :ش ( ةتقوم ريغ اهنألو) :م
 اهاون نأب اهريغ مارحإب ىدؤت ينعي :ش ( اهريغ ةينب ىدأتتو) :م . موصلاو ةالصلاك تقوب تقلعتل

 :ش ( ةيلفنلا ةرامأ هذهو) :م هتاف يذلا جحلا ةينب ىدأتي هنإف :ش ( جحلا تئاف يف امك) :م جحل ا ةينب

 ضرفلاو « ًالفن اهنوك ةمالع يأ « ةيلفنلا ةمالع « اهريغ ةينب ىدؤت اهنوكو ةتقوم ريغ اهنوك ينعي
 . لفنلا ةينب ىدأتي ال « نيعم ريغ وه يذلا ضرفلاو . ضرفلا ةينب ىدأتي لفنلا نإف « لفنلا نايبو

 موصلابو . نيتقومب اسيلو ناضرف امهنإف « ةزانجلا ةالصو < ناييألاب لكشي اذه : تلق نإف

 لوهجم قاحسإو ًاضيأ مالك هيف ىيحي نب ةحلطو مالك هيف سيق نب رمعو « (۲۹۸۹) ةجام نبا هاور : فیعض (۱)

 . لاحلا
 لاق .ًاعوفرم..... رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ةاطرأ نب جاجحلا نع هاور : تلق : اعوفرم فيعض (1)

 : يقهيبلا لاق « اًقوقوم رباج نع ردكنملا نبا نع جيرج نبا هاور دقو هب حتحي ال ةاطرأ نب جاجحلا : ينطقرادلا

 . فيعض وهو جاجحلا هاور
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 : لاق . راثآلا يف ضراعتلا عم ةيضرفلا تبثت ال ذإ « جحلاك لامعأب ةردقم اهنأ « هاور ام ليوأتو

 . باوصلاب ملعأ هللاو . عتمتلا باب يف هانركذ دقو . يعسلاو فاوطلا يهو

 . ضرف وهو هريغ ةينب ىدأتي هنإف

 نم رمعلا عيمج ناكف « عاطقنا ريغ نم ةأدتبم ةيضرف نم اشن نايألا يف تيقوتلا مدع : تلق

 . ضئارفلا رئاس يف امك هرثكأب ىدأتي « مصخلا ريغ اهنإف ةرمعلا كلذك الو « هتقو عاطقنا ريغ

 هنإف ناضمر موص امأو . اهريغ ةينب ىدأتتو ةتقوم تناكف « اهروضح اهتقوف ةزانجلا ةالص امأو

 ةينب حصي مل كلذكف . هريغ يف عرشي ملو « داتعم هل تقو يف اًنيعم هنوكل لفنلا ةينب ىدأتي ضرف

 . لفنلا

 «جحلاك لامعأب ةردقم) :م ةرمعلا يأ :ش ( اهنأ) :م يعفاشلا هاور ام يأ :ش ( هاور ام ليوأتو) م

 ( عتمتلا باب يف هانركذ دقو « يعسلاو فاوطلا يهو : لاق « راثآلا يف ضراعتلا عم ةيضرفلا تبثت ال ذإ

 انه ضرفلا نإ متلقو متلوأ يذلا ليوأتلا اذه هجو ام : لاقيامع باوج هنأك ليلعتلا اذه :ش

 نأل ‹ ةيضرفلا تبثت ال تضراعت اذإ « رابخألاو ثيداحألا يأ راثآلا نأ : هلصاح اب باجأف

 . هب عوطقم ليلدب الإ تبثي ال ضرفلا

 فطع « ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا) € هلل ةرمعلاو جحا اومأو :  ىلاعت هلوقب تباث وه : ليق نإف

 . ؟بوجولل رمألاو « مامتإلاب رمألاو « ةضيرف جحلاو « جحلا ىلع ةرمعلا

 . بيرق نعاذه نع باوجلا رم دق : تلق

 ماعتإلاو . ماعتإلاب وهانإ رمألاو . مكحلا يف نارقلا بوؤي ال مظنلا يف نارقلا « اًضيأ لوقنو

 . قيفوتلاب ملعأ هللاو . ةنس ءادتبالا يف تناك نإو « هب لوقن نحنو . عورشلاب نوكي اغنإ
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 ريغلا نع خحلا باب
 وأ ةقدص وأ اًموص وأ ةالص هريغل هلمع باوث لعجي نأ هل ناسنإلا نأ بابلا اذه يف لصألا

 اهریغ

 ( ريغلا نع جحلا باب) :م

 قيرطب هريغ نع جحا نايب يف عرش « هضراوع عم هسفنب جحلا لاعفأ نايب نع غرف امل :ش
 نأ اًقيلخ ريغلا نع جحلا ناك « هنم ردصت نمع عقت نأ تافرصتلا يف لصألا ناك الو . ةباينلا

 . ةدح ىلع باب يف رخؤي

 باوث لعجي نأ هل ناسنإلا نأ) :م ريخلا نع جحلا باب يف يأ :ش ( بابلا اذه يف لصألا) :م

 يهو ةنجلا وه باوثلا نأل « كلذ ناسنإلل سيل : اولاق مهنإف « ةلزتعملل اًقالخ :ش ( هريغل هلمع

 ناك ءاوس ينعي :ش ( ةالص) :م مهيلع درلا ءيجيسو « ريغلا كلم كيلمت زوجي الو « ىلاعت هلل

 « راكذألاو نآرقلا ةءارقو جحلاك :ش ( اهريغ وأ ةقدص وأ اًموص وأ) :م ةالص هريغل هلمع باوث لعج

 ‹ ةدابعلاو ربلا عاونأ عيمجو « ىتوملا نيفكتو « نيحلاصلاو ءايلوألاو ءادهشلاو ءايبنألا روبق ةرايزو
 فاكتعالاو ةالصلاو موصلاك ةيندب وأ ‹ اهوحنو تارافكلاو روشعلاو ةقدصلاو ةاكزلاك ةيلام

 . داهجلاو جحلاك امهنم ةبكرم وأ « ءاعدلاو ركذلاو نآرقلا ةءارقو

 طرش جحلا يف لاملا لعج « طوسبملا  يفو تايندبلا نم داهجلا لعج : « عئادبلا » يفو

 . لدبلا نم ابكرم جحلا نكي ملف « بوجولا

 ىلإ يشملا ىلع ردق اذإ يكملا ىح يف لاملا طرتشي ال اذهلو باوصلا ىلإ برقأ وه : ليق

 ناک اًح < هب عفتنيو هيلإ لصي هرخآ ىلإ كلذ نم هلمع ام باوث « صخش لمع اذإف . تافرع

 ‹ ىتوملا ىلإ نآرقلا باوث لوصو - هللا امهمحر - كلامو يعفاشلا عنمو « اًتيم وأ هيلإ ىدهملا
 هاور اب امهيلع دريو . اهيف ازوجو ةيلاملا ريغ تادابعلاو تاعاطلا عيمجو موصلاو ةالصلا باوثو

 يل فيكف امهتايح لاح امهربأ ناوبأ ىل ناك لاقف ءب هللا لوسر لأس الجر نأ ىنطقرادلا

 كتالص عم امهل يلصت نأ ربلا دعب ربلا نم نإ ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف ؟ امهتوم دعب امهربب

 . '«كمايص عم امهل موصت نأو

 « دحأ هللا وه لق # ًارقف رباقملا ىلع رم نم » : لاق ةي ىبنلا نأ « بلاط ىبأ نب ىلع نعو

 ينطقرادلا هاور « تاومألا ددعب رجألا نم يطعأ « تاومألل اهرجأ بهو مث ةرم رشع دحأ

 انإ هللا لوسر اي : لاقف <« ةي هللا لوسر لأس الجر نأ - هنع هللا ىضر - سن نعو

 مهيلإ لصيل هنإ «معن» : لاقف « مهيلإ كلذ لصي لهف مهل وعدنو مهنع جحنو اناتوم نع قدصتتن

 )١( دواد ىبأ فيعض : فيعض ]١٠١١[ « ]ةجام نبا فيعض ٠*۸[ .
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 ةعامحلاو ةنسلا لهأ دنع

 . ريبكلا صفح وبأ هاور . « هيلإ يدهأ اذإ قيرطلاب مكدحأ حرفي امك هب نوحرفيو
 وبأ هاور « سي ةروس مكاتوم ىلع اوأرقا » : ل هللا لوسر لاق : لاق راسي نب لقعم نعو
)۲( 

 .  دواد

 توي :لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع « ةنسلا حرش » يف يئاكلاللا ظفاحلا ىورو

 رافغتسا : یلاعتو هناحبس لوقیف ؟ بر ای اذه ام : لوقیف « تاجرد هل عفرتف « ادلو عدیو لجرلا

 : لاق . ١١( ةيآلا : دمحم) (تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو # : ىلاعت لاقو . كدلو

 قحلادبع ركذو . - مالسلا امهيلع - ميهاربإو حون رافغتسا اذكو « ضرألا يف نمل نورفغتسيو

 وأ هيخأو هنبا نم هقحلت ةوعد رظتني قيرغلا » : هيي هللا لوسر نع ةبقاعلا يف « ماكحألا» بحاص

 . ةزانجلا ةالص يف ةتيملل ءاعدلا عرش اذهلو . “ اهيف امو ايندلا نم بحأ ناك هتقحل اذإف « هل قيدص

 ريثك تنكو « مانملا يف ةدباعلا ةيودعلا ةعبار تيأر : لاق بلاغ نب داصي نأ ةبقاعلا يفو

 اذكهو . ريرحلا ليدانم اهيلع « رون نم قابطأ ىف انيتأت كتيده « رشب اي : تلاقف « اهل ءاعدلا

 اعو « كيلإ نالف ةيده هذه لاقيو . مهل بيجتساف ىتوملا مهناوخإل اوعد اذإ ءايحألا ءاعد انيتأي

 . مهاتومل هباوث نودهيو نآرقلا نوأرقيو نامزو رصع لك يف نوعمتجي نيملسملا نأ اذه ىلع لدي

 ركنم كلذ ركني الو مهريغو ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم بهذم لك نم ةنايدلاو حالصلا لهأ اذه ىلعو

 . اعامجإ ناكف

 نأ « ديحوتلاو لدعلا لهأ بهذم يفو ةلزتعملل اًقالخ :ش ( ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع) :م

 هنكر مظعمو ميظعتلا عم ةصلاخ ةمئاد ةمعن باوثلا نأل هريغل هلمع باوث لعجي نأ ناسنحال سيل

 يف حيبق قحتسملا ريغل قحتسملا ميظعتو مئاهبلاو نيناجملاو نايبصلا ضارغأ قراف هبو . ميظعتلل
 « رامح وأ يبص وأ لهاج وأ لماحل هميظعت لداعلا وأ يقتلا وأ ملاعلا بجي نأ زاج ولو . لقعلا

 مهلامعأ باوث ةبهب سانلا قحأ ءايبنألاف اذه زاج ولو . ةرباكم هراكنإو « ًالقع هميظعت حص هنإف

 - اهنع هللا يضر - ةمطافل ةي يبنلا لاق نيح رتاوتلاب هفالخ ملع دقو . مهتاهمأو مهئابآل
 لاقو . « مكلامعأ الإ مكعفني الو « اًميش هللا نم ةمايقلا موب كلمأ ال ينإ ١ : هتاجوزو هدالوأ رئاسو

 . (۳۹ يالا : مجنلا )4 ىعس ام الإ ناسنوال سيل نآو# : ىلاعت هللا

 . )٠١/ ۳۷١( يديبزلل نيقحملا ةداسلا فاحتإ رظنا ()

 ليلعلا ءاورإ ء(١١۳) ةعومجلا دئاوفلاو ٤٤١( . ٠ /۲) افخلا فشك (۲۹7/۱)ةعيرشلا هيزنت رظنا : فيعض (۲)
0/۳( . 

 . هيلع فقأ مل (۳)
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 رخآلاو « هسفن نع امهدحأ « نيحلمأ نيشبكب ىحض هنأ» مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يور امل

 . «غالبلاب هل دهشو ىلاعت هللا ةينادحوب رقأ نم هتمأ نع

 ةطساوب قحتسملا ريغ ميظعت لقعلا يف زوجي لب . ملسم ريغًالقع حيبق مهلوق امأ : انلق

 ملس نئلو « ملسم ريغ هفالخ ملع دق مهلوق امأو . هميظعت قاقحتسا كلذ رابتعابو . هل هتبحم

 : هجوأ ةينامشبف ةيآلا نع باوجلا امأو . ىلاعت هللا نع عنملاب وأ هطرش دقفل كلذ

 ‹ ۲١( ةيآلا : روطلا ) 4 مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو » : ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهن : لوألا

 . امهنع هللا يضر - سابع نبا هلاق « مهئابآ حالصب ةنجلا ءانبألا لخدأ

 میها بإ فحص يف ينعي « - مالسلاامهيلع - ىسوم موقو ميهاربإ موقب ةصاحخ : يناثلا

 4 ىعسامالإ ناسنحال سيل نآأو ¢ ىرخأ رزو ةرزاو رزت ال نأ -  مالسلا امهيلع - ىسومو
 ‹ اهريغ اهل ىعس ام تيعس ام دقلف ةمألا هذه امأف « امهب صتخم امهتفيحص يف ناذهف فطعلل

 . ةمركع هلاق

 . هنع هللا يضر - لضفلا نب سن

 .هللا همحر - قارولا ركب وبأ هلاق « یون ام: ىعس ام ینعم نأ : سماخلا

 ال ىتح ايندلا يف هيلع باثيف ايندلا يف هلمع ام الإ ريخلا نم رفاكلا ناسنإلل سيل نأ : سداسلا

 . هللا همحر - ىبلعثلا قاحسإ وبأ ذاتألا هركذ « ةتبلا ريخ ةرخآلا ىف هل ىقبي

 (اهلف متأسأ نإو » : ىلاعت هلوقك ىعس ام الإ ناسنإلا ىلع سيل يآ ىلع ىنعمب ماللا : عباسلا

 يأ « ۲٠( ةيآلا :دعرلا) € ةنعللا مهلو :  ىلاعت هلوقكو اهيلعف يأ « (۷ ةيآلا : ءارسإلا)

 . مهيلعو

 ءيشلا ليصحت يف هيعس نوكي ةراتف ‹ ةفلتخم بابسألا نأ ريغ ‹ هيعس الإ سيل : نماثلا

 ةمدخ يف ىعسي ةراتو « هللا رفغتسي قيدص وأ دلو ليصحت يف هيعسل هببس ليصحتل ةراتو « هسقند

 وبأ اذه ىكح هيعسب لصح اًببس كلذ نوكيف حالصلاو نيدلا لهأ ةبحم بتكيف « ةدابعلاو نيدلا

 . يزوجلا نب جرفلا

 رق نمم « هتمأ نع رخآلاو هسفن نع امهدحأ نيحلمأ نيشبكب ىحض هنأ ةي يبنلا نع يور امل) :م

 نم « هننس » يف ةجام نبا امهثيدح ىورو « - امهنع هللا يضر - ةشئاعو ةريره وبأ مهنم - مهنع

 دارأ اذإ ناك « ل يبنلا نأ - مهنع هللا يضر - ةريره يبأو ةشئاع نع هدانسإب قازرلا دبع قتيرط
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 دهش نم هتمأ نع امهدحأ حبذف «نيءوجوم نيحلمأ ن نينرقأ نيميظع نيشبك ىرتشا « يحضي نأ

 . دمحم لآو دمحم نع رخآلا حبذو « غالبلاب هل دهشو « ديحوتلاب

 نأ ةريره ىبأ نع ةملس ىبأ ثيدح نم اضيأ دمحأ ىورو « هدنسم » ىف دمحأ هاور كلذكو

 . "ءركذف ةا هللا لوسر ناك : تلاق - اهنع هللا ىضر - ةشئاع

 مهنمو «هركذف ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم « طسوألا» يف يناربطلا هاورو

 : لاق هللا دبع نب رباج نع يرفاعملا شايع يبأ ثيدح نم ةجام نباو دواد وبأ هثيدح یور رباج

 تهجو ينإ : لاق امههجو املف « نيءوجوم نيحلمأ نينرقأ نيشبك رحنلا موي يب يبنلا حبذ
 . بذ مث ٠ رك كلا هلا سب تأ دمحم نع كتمو كل مهلا ةا ٠ . يهجو

٤ ) 

 "0 نیا ین يآ أ با دنع هثیدح كلام نب سنو . )« هدنسم » يف ةبيش يب نبا دنع ةحللط

 ضايب يهو ةحلم هيف ‹ حلمأ شبك : لاقي « ضايبو داوس هب يذلا حلمألا؛ نيحلمأ هلوق

 «نیشبکب هلوق نم نالدب امهو رخآلاو « هلوقاذكو رجل اب امهدحأ هلوقو « دوس تارعش هقشب

 غالبلاب هل دهشو هلوق حبذلا ىلع لدي ىحض هلوق نأل « امهدحأ حبذي ريدقت ىلع امهبصن زوجيو
 نأل ‹ دهشو نمآ نم ةمألا نيب اغنإو . هدابع ىلإ هيهاونو هللا رماوأ غيلبتب ةا يبنلل دهش يأ

 . نورفاكلا مهو ةباجإ ال ةوعد ةمأو نونمؤملا مهو ةباجإو ةوعد ةمأ : نيعون ىلع ةمألا

 للي هنأ الإ . هل ةمأ مهعمجأب مهو قلخلا ةفاك ىلإ اًتوعبم ناك اب هللا لوسر نأل كلذو

 هجو . باوثلا نوقحتسيال مهنأل نيرفاكلا نعال نينمؤملا ةمأ نع نيتاشلا ىدحإ ىحض

 نأ زوجي ناسنإلا نأ ةي هنم ملعياذهو « هتمأل هباوث نم لعج ةي هنأل  رهاظ هب لالدتسالا

 ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع يروشلا نع ]۳٠۲۲[ ةجام نبا هاور : نسح (۱)

 .ًاًعوفرم . . . .ةشئاعو

 . ةشئاع نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع دمحم نب هللا دبع نع نايفس ثيدح نم وه (۲)

 شايع يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي نع قاحسإ نبا نع [۳۱۲۱] ةجام نبا « [۲۷۹۰] دواد وبأ هاور : فیعض (۳)

 . هلاح فرعي ال شايع وبأو .ًاعوفرم . . . . رباج نع

 . ظفحلا ئيس وهو يضاقلا كيرش هيف : تلق « نسح هدانسإو دمحأ هاور : )٤/ ١١( عمجملا يف يمثيهلا لاق (1)

 يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ ةياور نم طسألاو ريبكلا يف يناربطلاو ىلعي وبأ هاور : ١۲( /٤)يمشيهلا لاق )٥(

 . حيحصلا لاجر هلاجرو هكردي ملو هدج نع ةحلط

 بيهص نب زيزعلا دبع انث ميحس نب كرابملا نع (٥٤٥)ص حئابذلاو ديصلا يف ينطقرادلا هاور : دج فيعض ()

 . كورتم ميحس نب كرابمو هوحن. . . . . سنا نع
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 ةيندبو «ةاكزلاك ةضحم ةيلام :عاونآ تاداسعلاو هتمأل نيتاشلا ىدحإ ةيحضت لعج

 رايتخالا يتلاح يف لوألا عونلا يف يرجت ةباينلاو ٠ جحلاك :امهنم ةبكرمو ةالصلاكةضحم

 وهو - دوصقملا نأل « لاحب يناثلا عونلا يف يرجت الو. بئانلا لعفب دوصقملا لوصحل « ةرورضلاو

 ةقشملا وهو يناثلا ىنعملل زجعلا دنع ثلاثلا عونلا يف يرجو . هب لصحي ال -سفنلا باعتإ

 . لالا صيقنتب

 . ىقثولا ةورعلا وه ةه هللا لوسرب يسأتلاو هريغ لمع هعفني

 اهباوث لعج يأ « اهباوث يأ :ش ( هتمأل نيتاشلا ىدحإ ةيحضن) :م يب يبنلا يأ :ش ( لعج) :م

 ءاوس ريغلا هب عفتنيو « هريغل هباوث نم لجرلا لعجي نأ زاوج ىلع حيرص ليلد اذهو نينمؤملا ةمأل

 . اًتیم وأ اًح ناک

 :ش ( ةاكزلاك) :م ةصلاخ ةيلام ةدابع اهنم عون يأ :ش ( ةضحم ةيلام:عاونأ تادابعلاو) :م

 عون يأ :ش ( ةضحم ةيندبو) :م جاتحملا ةلخ دس ىلإ لالا فرص اهنم دوصقملاو « رطفلا ةقدصو

 سفنلا باعتإو « حراوجلاب ميظعتلا اهنم دوصقملاو :ش ( ةالصلاك) :م ةضحم ةيندب ةدابع اهنم
 ةيندبلاو ةيلاملا نم ةبكرم ةدابع اهنم عون يأ :ش ( امهنم ةبك رمو) :م هللا ةاضرم ءاغتبا ءوسلاب ةرامألا

 لاما نأل ‹ ةيندبلا تادابعلا نم جحلا نأ باوصلا نأ بابلا لوأ يف انركذ دقو :ش ( جحلاك) :م

 . بوجولا طرش
 :م اهيف ةباينلا زوجتف ةاكزلاك ةضحلملا ةيلاملا ةدابعلا وهو :ش ( لوألا عونلا يف يرجت ةباينلاو) :م

 لعفب دوصقملا لوصحل) :م ضرملا يأ :ش ( ةرورضلاو) :م ةحصلا يأ :ش ( رايتخالا يتلاح يف)

 نأل «بئانلا لعفب لصحي وهو « جاتحملا ةلخ دسل لالا فرص وه دوصقملا نأل كلذو :ش (بئانلا

 ةيندبلا ةدابعلا وهو :ش ( يناثلا عونلا يف) :م ةباينلا يأ :ش ( يرجت الو) :م لاملا فرص وه دوصقللا

 ال -سفنلا باعتإ وهو- دوصقملا نأل) :م ةرورضلاو رايتخالا يف يأ :ش ( لاحب) :م ةالصلاك ةضحللا

 ةبكرملا ةدابعلا وهو :ش ( ثلاثلا عونلا يف) :م ةباينلا يأ :ش ( يرجتو) :م بئانلاب يأ :ش ( هب لصحي

 ىنعملل لاق اغإ :ش ( لالا صيقنتب ةقشملل يناثلا ىنعملل زجمعلا دنع) :م جحلاك ندبلاو لاملا نم

 دنع لوألا ىنعملا ىفتناف . لالا صيقنتو سفنلا باعتإ : نيينعم ىلع طرتشي جحلا نأل «يناثلا
 . يناثلا نيعتف زجعلا

 رهظأ اذهو « ايلام هنوك رابتعإ وهو « لوألا ىنعملل خسنلا ضعب يفو : يكاكلا لاقو

 هزجي مل زجع مث « ًالجر حيحص جح ول ىتح ةردقلا دنع ئزجي الو « باتكلا ريدقت ىلإ ةبسنلاب

 ادحاو ًالوق كلذ هزجي مل يفش نإ رظن هريغ بوصغملا جح ول « ةيعفاشلا بتك يفو . عامجإلاب
 «- هللا همحر - ةفينح وبأ لاق هبو زوجي لوق يف نالوق هيف تام نإو - هللا همحر - يعفاشلا دنع

 . زوجي ال لوق يفو
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 جحلا نأل ‹ توملا تقو ىلإ مئادلا زجمعلا طرشلاو «سفنلا باعتإ مدعل ةردقلا دنع يرجت الو

 بهذملا رهاظ مث . عسوأ لفنلا باب نأل « ةردقلا ةلاح ةبانإلا زوجت لفنلا جحا يفو « رمعلا ضرف

 هئزجي ال ًأربف هريغ جحف « هلاوز ىجري ال ضرم ناك ولو « رهظألا وهو : باحصألا لاق

 حيحصلا جح ولو ‹ رهظألا يف - هللا مهمحر - دمحأو كلامو ةفينح وبأ لاق هبو « رهظألا يف

 . عامجإلاب هزجي مل زجع مث زجعلا لبق

 يأ :ش ( مئادلا زجعلا طرشلاو « سفنلا باعتإ مدعل ةردقلا دنع) :م ةباينلا يأ :ش ( يرجت الو) :م

 ول ىتح :ش ( توملا تقو ىلإ) :م مئادلا رمتسملا زجعلا وه ريغلا نع جحلا يف ةباينلا زاوج طرش

 اذإ ينافلا خيشلا يف امك « ضرفلا هنع طقسي الف اًيناث جحب رومأملا ءادأ دعب جح هنع جوجحملا ردق

 نوكل ليلد اذه :ش ( رمعلا ضرف جحلا نأل ) :م موصلا هيلع بجي ةيدفلا ءادأ دعب موصلا ىلع ردق

 ‹ هرمع ءانثأ يف هئادأ ىلع ردقو . رمعلا ضرف ناك ال جحلا نأ : هنايب « مئادلا زجعلا وه طرشلا

 . نكي مل نأك ىضم اميف بئانلا لعف لعجو « هيلع بجو

 لصح دقو « فلخلاب دوصقملا لوصح لبق فلخلا لطبت لصألا ىلع ةردقلا : ليق نإف

 . لالا صيقنتب ةقشملا لوصح وهو « فلخلاب

 نم بكرم ححلا نإ انلق اغنإو فلخلاو لصألا كلسم ةلأسملا هذه يف كلسن مل نإ : باوجلاف

 « ةباينلا زجت ملف « ةردقلا دنع امهدحأب انلوقف . اهلمتحي ال رخآلاو ةباينلا لمتحي امهدحأ نيرمأ

 . رمامل اًمئاد زجعلا نوكي نأ رمعلا ةفيظو هنوكلانطرش نكل اهانزوجف زجعلا دنع رحخّآلابو

 « هنع هفلختل مئادلا زجعلا طارتشا ىلع ًاليلد حلصي ال « رمعلا ةفيظو هنوك نايب ضرتعاو

 نأ باوجلاو . رمعلا ةفيظو سيل موصلاو . موصلا نع ينافلا خيشلل ةيدفلا زاوجل طرش هنإف

 مزليالو « مئادلا زجعلا هيف طرتشي رمعلا ةفيظو ناك ام لكو « سكعني الو لولدملا مزلتسي ليلدلا

 . رمعلا ةفيظو نوكي مئادلا زجعلا هيف طرتشي ام لك نأ

 ةالصلا زوجت اذهلو :ش ( عسوأ لفنلا باب نأل « ةردقلا ةلاح ةبانإلا زوجت لفنلا جحا يفو) :م

 رمألا نع لفنلا عوقو نأل « قافتالاب ةقفنلا باوث رمألل نكل « مايقلا ىلع ةردقلا عم ةلفانلا

 نإ: تلاق اهنأل « ضرفلا يف درو وهو « ةيمعثخلا ثيدح وهو « سايقلا فالخ ىلع صنلاب
 ةهارك بهذملا : « ةريخذلا » يف ءارفلا لاقو «سايقلا لصأ ىلع لفنلا يقبف « تكردأ جحلا ةضيرف

 نيلوق لفنلل جحلا يف ةباينلا يف نأ « هحرش ١ يف - هللا همحر - يوونلا ركذو « لفنلا يف ةباينلا
 همحر - يوونلا ركذو « لفنلا يف ةباينلا ةهارك :ش ( بهذا رهاظ مث) :م . اهزاوج حيحصلاو

 ‹ ءيجي ام ىلع صنلاب ضرفلا يفاذه رمألا وهو :ش ( هنع جوجحملا نع عقب جحلا نأ) :م -هللا

 .٠ قافتالاب رومألا نع عقيف « لفن يف امأو

۷1 



 بابلا اذه ىف ةدراولا رابخألا دهشت كلذبو

 لفنلا جحلا عضوملا اذه يف مهضعب لاق : لاق ثيح - هللا همحر - يزارتألا هيلع ضرتعاو

 مكاحلا لاق ام ىلإ ىرت الأ ةياورلا فالخ كلذو « ةقفنلا باوث رمأللو « قافتالاب رومأملا نع عقي

 . زئاج حيحصلا نع عوطتلا جحلا « يفاكلا رصتخم » يف ديهشلا ليلجل ا

 جحلا نع ةجحلا نوكت لصألا يفو : لاق « عوطت وهف هسفن نع حيحصلا جح اذإو : لاق مث

 يأ :ش ( بابلا اذه يف ةدراولا رابخألا دهشت) :م هنع جوجحملا نع جحلا عوقوبو يأ :ش ( كلذبو) :م

 . ريغلا نع جحا يف ةدراولا بابلا يف

 : لاق « سابع نبا نع هيبأ نع بيرك نب دمحم نع ةجام نبا هجرخأ ام رابخألا ةلمج نمف

 نب دمحأ لاق يليقعلا لاق . كيبأ نع جح : لاق مث « ةعاس تكسف اًضرتعم الإ جحي نأ عيطتسي

 .' كیدحلا رکنم بیرک نب دمحم

 ىتآ الجر نأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع نيريس نب دمحم نع يقهيبلا هجرخأو

 - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع نيريس نب دمحم ةياور يقهيبلا لاق « هركذف هيب يبنلا

 نبا ةياور نم اًثيدح « هحيحص » يف يراخبلا یور دقو لاق ‹ - امهنع هللا يضر - سابع نبا

 . امهنع هللا يضر - سابع نبا نع نيريس

 سوأ نب ورمع نع ملاس نب نامعنلا نع ةبعش نع ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ ام اهنمو

 خيش يبأ نإ : هللا لوسر اي : لاق « رماع ينب نم لجر - هنع هللا يضر - يليقعلا نيزر يبأ نع

 : يذمرتلا لاق . رمتعاو كيبأ نع جح : لاق « نعظلا الو ةرمعلا الو جحلا عيطتسي ال ريبك

 «هدنسم » يف - هللا همحر - دمحأ هاور «ةربص نب طيقل نيزر يبأ ؛ مساو حيحص نسح ثيدح

 . "نیخيشلا طرش ىلع : لاقو « « هکر دتسم » يف مکاحلاو « ٩ هحیحص » يف نابح نباو

 اي : لاق الجر نأ - اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ ةدوس ثيدح نم يناربطلا هاور ام اهنمو

 ىلع ناك ول تيأرأ » : يَ هللا لوسر لاقف ؟هنع جحأف جحلا عيطتسي ال ريبك خيش يبأ هللا لوسر

 . " «هنع جح» : لاق « معن : لاقف «؟ هنع یزجی ناکا ‹ هتيضقف نید كيب

 .[۲۹۰۸] ةجام نبا هاور (۱)

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۲)

 وهو ريبزلا نب فسوي هيف : تلق . تاقث هلاجرو ريبكلا يف يناربطلاو دمحأ هاور : (۲۸۲ /۳) يمشيهلا لاق (۳)

 . لاخلا لوهجم
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 دمحم نعو « يرمتعاو كيبأ نع يجح ) : هيف لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف ‹ ةيمعثخلا ثيدحك

 ميقآأ زجعلا دنعو . ةيندب ةدابع هنأل « ةقفنلا باوث رمآللو « جاحلا نع عقي جحلا نأ - هللا همحر
 امهنم دحاو لك نع جحي نأ نالجر هرمأ نمو : لاق . موصلا باب يف ةيدفلاك هماقم قافنإلا
 جرخي ال ىتح رمآلا نع عقي جحلا نأل ‹ ةقفنلا نمضيو جاحلا نع يهف امهنع ةجحب لهأف ةجح

 مالسإلا ةجح نع جاحلا
 س

 - يفنحلا نصحلملا نب نوعلا يبأ نع يناسارخلا ءاطع ثيدح نم يقهيبلا هجرخأ ام اهنمو
 خيش وهو « جحلا يف هللا ةضيرف هتكردأ يبأ نإ اب هللا لوسر اي : تلق : لاق - هنع هللا يضر
 نم كلذكو : لاق . « هنع جح « معن» : لاق ؟ هنع جحأ نأ ينرمأتفأ ةلحارلا ىلع كلامتي ال ريبك
 ماصيو هنع قدصتيو : لاق « نورجؤتو معن » : لاق « هنع جحنفأ ٠ [. . .] ري ملو انلهأ نم تام

 . فيعض هدانسإ : ىقهيبلا لاق . « لضفأ ةقدصلاو معن » : لاق ؟ هنع

 هجرخأ ةيمعثنلا ثيدح :ش ( يرمتعاو كيبأ نع يجح : هيف لاق ي هنإف ةيمعثخلا ثيدحك) :م

 نوقابلاو - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع دواد وبأ هجرخأ . مهبتك يف ةتسلا ةمئألا
 يبأ نإ هللا لوسر اي : تلاق معلخ نم ةأرما نأ - امهنع هللا يضر - سابع نب لضفلا هيخأ نع

 « ريعبلا رهظ « ةلحارلا ىلع يوتسي نأ عيطتسي ال ريبك خيش وهو « جحلا يف هللا ةضيرف هتكردأ
 ركذ هيف سيل ةيمعلخلا ثيدح نإف « مهو - هللا همحر - فنصملا ةياور يفو . هنع يجح : لاق

 اذهو « نآلا هانركذامك - هللا همحر - ىليقعلا نيزر ىبأ ثيدح يف ةظفللا هذهو « يرمتعا
 . ريغلا نع جحلا زاوج ىلع احيرص لدي ثيدحلا

 ةقفنلا باوث رمآللو) :م رومأملا ينعي :ش ( جاحلا نع عقي جحلا نأ - هللا همحر - دمحم نعو) :م

 طرش هيف لاملاو « ندبلا نم بكرم ريغ جحلا نأ « طوسبملا » يف هيلإ راشأ اذك :ش ( ةيندب ةدابع هنأل
 ءادأ ماقم يأ :ش ( هماقم قافنإلا ميقأ) :م هسفنب جحلا نع :ش ( زجعلا دنعو) :م هانركذ دقو بوجولا

 ءاضمإلا هيلع ىقب ءادألا نع زجع نإف هقيرط يف لاملا قافنإو « جح اذإ هيلع بجاولا ينعي لاعفألا
 . ردقيام

 اذكف ‹ موصلا ماقم تميقأ اهنإف :ش ( موصلا باب يف ةيدفلاك) :م هقيرط يف قافنإلا وهو
 ءادأ ببس قافنإلا نأل اذهو « لاعفألا طوقس قح يف لاعفألا ءادأ ماقم موقيانهاه قافنإلا
 ‹ نيرخأتملا ةماع لام اذه ىلإ « ةياهنلا » يف عرشلا يف لصأ ببسملا ماقم ببسلا ةماقإو « لاعفألا
 ةمئألا سمش لاقو «مهريغو ناخ يضاقو يباجيبسألا مامإلاو رسيلا وبأ مالسإلا ردص مهنم
 . رمآلا نع نوكي جحلا لصأ نإ - هللا همحر -يسحخرسلا

 « جاحلا نع يهف امهنع ةجحب لهأف ةجح امهنم دحاو لكل جحي نأ نالجر هرم نمو : لاق) :م
 اذه هيزجي :ش ( مالسإلا ةجح نع جاحلا جرخي ال ىتح « رمآلا نع عقي جحلا نأل ‹ ةقفنلا نمضيو
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 مدعل امهدحأ نع هعاقيإ نكمي الو ‹ كارتشا ريغ نم هل جحلا صلخي نأ هرمأ امهنم دحاو لكو

 ‹ هيوبآ نع جح اذإ ام فالخب كلذ دعب امهدحأ نع هلعجي نأ هنكمي الو رومأملا نع عقيف ةيولوألا

 ىلع ىقبيف « امهل وأ امهدحأل هلمع باوث لعجب عربتم هنأل «امهدحأ نع هلعجي نأ هل نإف

 نمضيو. هنع عقيف «امهرمأ فلاخ دقو « رمآلا مكحب لعفي انهو . هباوثل اًببس هعوقو دعب هرايخ

 هنأل ء امهلام نم قفنأ نإ ةقفنلا

 نع رمألا جرخي ال اذهلو ةفلاخملا رابتعاب رومأملل عقي هجو نم ةروصلا هذه يف جحلا نأ عضوملا

 نع رومأملا جرخي ال اذهو ةقفنلا نيعتو ةلأسملا عطق ثيح نم رمآلل عقي هجو نمو « مالسإلا ةجح

 نع عقي جحلا نأ « ريغصلا عماجلا حرش ١ يف هريغو يباتعلا مامإلا حرص دقو « اًضيأ مالسإلا ةجح

 . رمآلاالو رومأملا ال مالسإلا ةجح نع جرخي الف « هجو نم رومأملا نعو « هجو نم رمألا

 ‹« جاحلا نع يهف ًالوأ : لاق ثيح اًضيأ نيهجولا نيذه ىلإ راشأ - هللا همحر - فنصملاو

 نوحراشلا بهذ : لمكألا لاقو . رخآ هجو نم هجو نع عقي ينعي « رمآلا نع عقي جحلا لاق مث

 نأل هليلدو ةقفنلا نمضيو « عيمجلا نع ةجح يأ يهف هلوق « لولدملل قباطم ريغ ليلدلا نأ ىلإ

 مكح ليلعتلا اذه نأ يقانغسلا نع لقن مث « ىرت امك امهنيب ةقباطم الو « رمآلا نع عقي جحلا

 . روكذم ريغ

 لقن مث « نآلا هانركذ ام مالكلا ريرحتو « للعملاركذ نودب ليلعت ركذ يف ةدئاف ال : تلق

 مالك يأ همالك ريرقت يف هللا قيفوتب لوقأ لاق مث « ةقث نم حارشلا ىلع يزارتألا طخ لمكألا

 مالسإلا ةجح نع جاحلا جرخي ال ىتح ةياورلا رهاظ ىلع « رمآلا نع عقي- هللا همحر - فنصملا

 ! نكي فيكو رمالا نع هعاقيإ نكي الو

 مدعل امهدحأ نع هعاقيإ نكي الو كارتشا ريغ نم هل جحلا صلخي نأ هرمأ امهنم دحاو لكو) :م

 نع عقيف) :مامهدحأ نع الو امهنع عقيالف رخآلا نم ىلوأ امهدحأ سيل ينعي :ش ( ةيولوألا

 هنأك اذه . :ش ( كلذ دعب امهدحأل هلجي نأ هنكمي الو) :م قالغإلا نع ولخي ال همالك :ش ( رومألا

 نآ هل ناف « هيوبأ نع جح اذإ امك « ءاش امهيأ نع لعجيف رومأملل جحلا عقو اذإ لاقي امع باوج

 هسفن نع عقو هب رومأملا ةيولوأ ىلع هب لهي ملال هنأل « هسفنل عقو نإ يأ ءاش امهيأ نع لعجي

 . ةقفنلا نمضو جحلا همزلو

 هلمع باوث لعجب عربتم هنأل ءامهدحأ نع هلعجي نأ هل نإف هيوبأ نع جح اذإ ام فالخب) :م

 يف يآ :ش ( انهو) :م هلبق ناک امك :ش ( هباوثل اًببس هعوقو دعب هرایخ ىلع یقبیف ءامھل وأ امھدحأل
 ام فالخب :ش ( هنع عقيف امهرمأ فلاخ دقو رمآلا مكحب لعفي) :م ىلوألا ةروصلا يف روكذملا

 نع وأ نيلجر نع ةرمعلا ىدأ اذإ هنأل « رمآلاب ديق كلذكف رمآلا مكحب ال هيف عربتم هنأل «كانه

 هنأل « امهلام نم قفنأ نإ ةقفنلا نمضيو) :م ريغلل هباوث لعج ةقيقحلا يف هنأل « حصي رمأ الب امهدحأ
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 ىضم نإف « نيع ريغ امهدحأ نع ىون نأب مارحإلا مهبأ نإو . هسفن جح ىلإ رمآلا ةقفن فرص
 - فسوي يبأ دنع كلذكف . يضملا لبق امهدحأ نيع نإو« ةيولوألا مدعل اًملاخم راص كلذ ىلع

 مل اذإ ام فالخب« هسفن نع عقيف هفلاخي ماهبإلاو . نييعتلاب رومأم هنأل « سايقلا وهو - هللا همحر

 هل نم لوهجلملا انههو ‹ لوهجم كانه مزتلملا نأل ءاش ام نيعي نأ هل ناك ثيح ةرمع وأ ةحح نيعي

 حلصي مهبملاو ءهسفنب ادوصقم ال لاعفألا ىلإ ةليسو عرش مارحإلا نأ ناسحتسالا هجو . قحلا

 اطرش هب ىفتكاف نييعتلا ةطساوب ةليسو

 هفرصب رمأ يذلا عضوملا لالخ يف لام لا يف هفرصتل نمضيف :ش ( هسفن جح ىلإ رمآلا ةقفن فرص

 نيرمأ نع ولخي الف نييعت ريغ نم ينعي :ش ( نيع ريغ امهدحأ نع ىون نأب مارحإلا مهبأ نإف) :م . هيف
 اقلاخم راص) :م ماهبإلا ىلع يأ :ش ( كلذ ىلع ىضم نإف) :م ىضم وأ كلذ ىلع يضم ال نأ امإ

 يبأ لوق يأ :ش ( سايقلا وهو« فسوي يبأ دنع كلذكف « يضملا لبق امهدحأ نيع نإو ءةيولوألا مدعل

 ماهبإلاو) :مامهنم لك ةهج نم :ش ( نييعتلاب رومأم هنأل) :م سايقلا وه - هللا همحر - فسوي

 لك نالجر هزمأ اذإ امك :ش ( هسفن نع عقيف) :م اًفلاخم ريصي امهدحأ نع هماهبإ يأ :ش ( هفلاخي

 نيعي نأ دارأ اذإ مث « رومأملل ءارشلا عقي نيعم ريغامهدحأل هارتشاف اذكه دبع ءارشب امهنم

 ( ءاش ام نيعي نأ هل ناك ثيح ةرمع وأ ةجح نيعي مل اذإ ام فالخب) :م انه اذكف حصي ال « امهدحأ

 حصي هنإف ةرمع الو ةجح نييعت ريغ نم ماهبإلا ىلع لجر مرحأ اذإ لاقي امع باوج اذه ناك :ش

 ىلإ . . اذإ ام فالخب باجأو . كلذك انهاه نوكي ال املف « ءاش ام ةرمعلاو ةجحلا يف نيعي نأ

 مرحإلا مهبأ اذإ اميف يأ :ش ( لوهجم كانه مزتلملا نأل) :م هلوقب امهنيب قرفلا نيب مث « هرخآ

 ءيش يلع نالفل لاق اذإ امك ءادألا ةحص عنمت ال مزتلملا ةلاهجو مولعم قحلا هل مه نمو لوهجم

 هل نم ةلاهج نأل رارقإلا حصي ال ءيش يلع امهدحأل لاق ولو نايبلا همزليو « رارقإلا حصي دحأل

 (قحلا هل نم لوهجلا) :م ةرمع وأ ةجح نيعي ملاذإ اميف ينعي :ش ( انههو) :م رارقإلا ةحص عنمت حلا

 . قرف امهنیبو :ش

 قحلا هل نم ناك نإو « حصي ثيح هيوبأ دحأ نع مرحأ اذإ ام فالخب نآلا هانركذ دقو

 لوق وه :ش ( ناسحتسالا هجو) :م كاسمإلا طئارش يعاريل رمآلا مكحب سيل كلذ نأل ء ًالوهجم

 سيل ينعي :ش ( لاعفألا ىلإ ةليسو عرش مارحإلا نأ) :م - امهنع هللا يضر - دمحمو ةفينح يبأ

 :ش ( ادوصقم ال) :م جحلا رهشأ لبق حصي ال اذهلو ءادألا هب دصقي ةليسو وه لب « هسفنب دوصقمب

 هدوجو یعاریف طرش هن ال :ش ( نييعتلا ةطساوب ةليسو حلصب مهبلاو هسفنب) :م دوصقم عرشب سيل يأ

 :م مهبملا ما حإلاب يأ :ش ( هب ىفتكاف) :ماهب عقي مل نإو ةالصلل ءوضرلاك نييعتلا ةغيصب ال

 . ءادألل ةيطرشلا ثيح نم يأ :ش (اًطرش)

 عورشلا ةلرنمب نوكي نأ يخيف ‹ ةينكرلا ةهج هيفو ةالصلا يف ريبكتلا ةلزن مارحإلا : ليق نإف

 . لاعفألا يف
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 نإف : لاق . اًملاخم راصف نييعتلا لمتحي ال يدؤملا نأل « ماهبإلا ىلع لاعفألا ىدأ اذإ ام فالخب

 نيب عمحجلا نم ىلاعت هللا هقفو امل ًاركش بجو هنأل « مرحأ نم ىلع مدلاف هنع نرقب نأ هريغ هرم

 ةحصب دهشت ةلأسملا هذهو .هنم لعفلا ةقيقح نأل « ةمعنلا هذهب صتخملا وه رومأملاو « نيكسنلا

 ‹ هنع جحي نأب دحاو هرم نإ كلذكو .رومأملا نع عقي جحلا نأ - هللا همحر - دمحم نع يورملا

 هيلع مدلاف « نارقلاب هل انذأو « هنع رمتعي نأب رخآلاو

 . جحلا رهشأ لبق نوكي نأ زوجي اذهلو اندنع ءوضولا ةلزنمب وه : انلق

 اذإ ينعي « اًطرش هب ىفتكاف هلوقب لصتم اذه :ش ( ماهبإلا ىلع لاعفألا ىدأ اذإ ام فالخب) :م

 دعب امهدحأ نيعاذإ ام فالخب هنييعت حص ‹ يضملا لبق امهدحأ نيع مث « امهدحأ نع لهأ

 عقي هنإف « نيع مث ىدآ اذإ هنأل « ماهبإلا ىلع لاعفألا ىدأ اذإ ام فالخب هلوق وهو« يضم ا

 ال يدؤملا نأل) :م هلوق ىنعم وهو « اًثيش ديفي الف « لمحيو ىضم ام ىلع دري نريعتلا مث «ءادتبا
 . انركذ امك نييعتلا دمتعي ال تاف ىضم ام نأل :ش ( اًقلاخم راصف « نييعتلا لمتحي

 -هللا همحر - دمحم لاق يأ« هريغ هرمأ نإف : لاق خسنلا ضعب يفو :ش ( هريغ هرمأ نإف) :م

 يأ :ش ( مدلاف) :م هنع هل درفم رصني رصن باب نم ءارلا مضب :ش ( نرقي نأ) :م هريغ لجر رم نإف

 عمجلا نم ىلاعت هللا هقفو امل ًاركش بجو هنأل) :م نراقلا وهو يأ :ش ( مرحأ نم ىلع) :م نارقلا مدلا

 . ةرمعلاو جحلا يأ :ش ( نيكسنلا نيب

 . رمآلا ىلع نارقلا عقي نكلو :ش ( هنم لعفلا ةقيقح نأل « ةمعنلا هذهب صتخملا وه رومأملاو) :م

 نأل رمآلا نم نارقلا مد بجي هيلوق حصأ يفو لوق يف - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو

 . هسفنب نراقلا هنأكو « هب هرمأ همارحإ ىضتقم

 :ش ( رومأملا نع عقي جحا نأ - هللا همحر - دمحم نع يورملا ةحصب دهشت ةلأسملا هذهو) :م

 لام يف هنإف « راصحاإللا مد الإ جاحلا لام يف ءامدلا عيمج نأل ؛ رظن هيفو « هيلع مدلا نوكل

 هنم دجوي هريغو يمرلا نم لاعفألا رئاس نأل « هيلع ةلأسملا هذه لدت ال ليقو « هنع جوجحللا

 هيلع كسانملا ةماقإو كسنلا ةماقإ باب نم مدلا اذه بوجوو « رمآلا نعاعرش عقيو « ةقيقح

 .ًامكح رمآلا ىلإ لقتنا نإو « ةقيقح -

 جحي نآب) :م دحاو هرمأ نإ رومأملا ىلع مدلا دوجو كلذكو يأ :ش ( دحاو هرمأ نإ كلذكو) :م

 :م امهالك نانڻالا نذأ ېا :ش ( هل انذأو « هنع رمتعي نأ) :م رخآ صخش هرمأو يأ :ش ( رخآلاو هنع

 نارقلاب امهنم نذإللا دجوي ملاذإ هنأل « نذإلاب ديق اغإو « رومأملا ىلع يأ :ش ( هيلع مدلاف نارقلاب)

 . هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اًملاخم نوكي « نارق اذه عمو

 مدلا همزلي نذإلا مدع ريرقت ىلع هنأ امل امهنذإ ىلع فقوتي ال « هيلع مدلا بوجو : ليق نإف
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 وبا لاقو . - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو « رمآلا ىلع راصحإلا مدو . انلق امل

 ررضلا اذهو « مارحإلا دادتما ررضل اعفد للحتلا بجو هنآل « جاحلا ىلع: - هللا همحر - فسوي

 نإف ‹ هصالخ هيلعف ةدهعلا هذه يف هلخدأ يذلا وه رمآلا نأ امهلو هيلع مدلا نوكيف « هيلإ عجار

 مث «- هللا همحر - فسوي يبأل اًنالخ امهدنع تيملا لام يف مدلاف « رصحأف تيم نع جحي ناك

 اًقح بجو هنأل « لاملا عيمج نم ليقو «اهريغو ةاكزلاك ةلص هنأل ‹ تيملا لام ثلث نم وه ليق

 نمضيو رايتخا نع يناجلا وهو ةيانج مد نأل « جاحلا ىلع عامجلا مدو . اتيد راصف « رومأملل

 هب رومأملا وه حيحصلا نأل « هجح دسف ىتح فوقولا لبق عماج اذإ هانعم« ةقفنلا

 بوجو مهو عفدل نذإلاب دييقتلا ةدئاف : انلق . اًملاخم نوكي فيكف « لضفأ نارقلا نألو « اًضيأ

 صتخم رومأملا نأ وهو :ش ( انلق ال) :م حصألا يف - هللا همحر-يعفاشلا لاق امك رمآلا ىلع مدلا

 . ةمعنلا هذهب

 ىلع مدلا بوجو يأ :ش ( اذهو) :م هيف عقوأ يذلا وه هنأل :ش ( رمآلا ىلع راصحإللا مدو) :م

 همحر-فسوي وب لاقو - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع) :م رومأملا راصحإ دنع « رمآلا

 عجار ررضلا اذهو مارحإلا دادتما ررضل اًعفد للحتلا بجو) :م مدلا نأل يأ :ش ( هنأل جاحلا ىلع :-هللا

 ”٠ ةفيتخ يبأالو يأ :ش ( امهلو) :م جاحلا ىلع يأ :ش ( هياء مدلا نوكيف) :م جاحلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ

 ضرتعاو :ش (هصالخ هيلعف ةدهعلا هذه يف هلخدأ يذلا وه رمآلا نآ) :م - هللا امهمحر- دمحمو

 لخدأ يذلا وهف « نارقلاب رمأ اذإ رمآلا نأب « ةدهعلا هذه ىف هلخدأ يذلا وه رمآلا نأ : هلوق ىلع

 ةقفنلا رمآلا عقو دقو « هيف كسن نارقلا مد نأب « بجاو هیلعو بجی الو ‹ مدلا ةدهع يف رومأملا
 ملو « كسنب سيل هنإف راصحإلا مد فالخب « اهتلمج نم وهو « كسانملا نم ناك ام عيمج ةلباقمب

 . اًضيأ رمآلا دنع اًمولعم نكي

 يأ :ش ( مدلاف رصحاأف) :م تيم نع جحي لجرلا ناك نإف يأ :ش ( تيم نع جحي ناک نإف) :م

 اًقالخ) :م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع تيملا لام يف) :م راصحإلا مد

 ( ةلص هنأل « تيما لام ثلث نم وه ليق مث) :م جاحلا ىلع هدنع نإف :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأل

 اهريغو روذنلا ينعي :ش ( اهريغو ةاكزلاك) :م يلام ضوع ةلباقم يف نوكت ال يتلا يه ةلصلا :ش

 :م تيملا لام عيمج نم بجتو ينعي :ش ( لاملا عيمج نم ليقو) :م ثلثلا نم اهنإف تارافكلا نم

 ىلع اتيد ةدهعلا هذه يف رمآلا لاخدإل ينعي :ش ( رومأملل اًقح بجو) :م مدلا نأل يأ :ش ( هنأل)

 . رمآلا ىلع:ش ( اًتيد راصف) :م لالا عيمج لحم نيدلاو تيملا

 رايتخا نع) :م يناجلا وه جاجا يأ :ش ( يناجلا وهو ةيأنج مد هنأل « جاحلا ىلع عامجلا مدو) :م

 دسف ىتح ةفرعب فوقولا لبق عماج اذإ) :م ةقفنلا نمضي هلوق ىنعم يأ :ش ( هانعم ةقفنلا نمضيو

 - يعفاشلا لاق هبو :ش (هب رومآملا وه) :م حيحصلا جحلا نأل يأ :ش (حيحصلا نآل «هجح
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 ‹ فوقولا دعب عماج اذإ ام « هرايتخاب هتاف ام هنأل ‹ ةقفنلا نمضي ال ثيح جحل ا هتاف اذإ ام فالخب

 كلذكو « انيب امل « هلام يف مدلا هيلعو « رمآلا دوصقم لوصحل ةقفنلا نمضي الو هحح دسفي ال

 غلب املف اجر هنع اوجحأف هنع جحي نأب یصوآ نمو . انلق امل جاحلا ىلع تارافكلا ءامد رئاس

 فصنلا قفنأ دقو هتقفن تقرس وأ تام ةفوكلا

 لاعفأب الإ جحلا مارحإ نع جرخي ال هنأل « ةدسافلا ةجم-ا هذه يف يضل هيلع مث - هللا همحر

 زئاجلا نيب لصف ريغ نم « ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا ) ( هلل ةرمعلاو جحلا اومأو $ : ىلاعت هلوقل جحلا

 ىوس ىرخأ ةجح همزلي اذه ىلعف « ريجألا نع هنأ : امهحصأو . رمآلا هيلع هنأ : امهدحأ

 يف اذك « هنع جح نم ثبليو « رجأتسملا نع جحي مث هسفن نع يضقيف « رجأتسملل ءاضقلا

 . « زيجولا حرش

 فوقولا دعب عماج اذإ امأ « هرايتخاب هتاف ام هنأل ‹ ةقفنلا نمضي ال ثيح جحا هتاف اذإ ام فالخب) :م

 ال هلام يف مدلا) :م رومأملا ىلع يأ :ش ( هيلعو «رمآلا دوصقم لوصحل ةقفنلا نمضي الو هجح دسفي ال

 ءامد رئاس) :م يف مدلا بوجو كلذكو يأ :ش ( كلذكو) :م ةيانج مد هنأل هلوق وهو :ش ( انيب

 كسن مد : عاونأ ةثالث ءامدلا نأ ملع اذه نمو ةيانج مد هنأ وهو :ش ( انلق ال جاحلا ىلع تارافكلا

 .راصحإلا مدك ةنؤم مدو « هوحنو ديصلا ءازجك ةيانج مدو « عتمتلاو نارقلاك

 -دمحم لاق يأ « ىصوأ نمو : لاق خسنلا ضعب يفو :ش ( هنع جحي نأب ىصوأ نمو) :م

 يف < هللا همحر - رذنملا نبا لاق فالخ هيف ةيصولا « ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر

 ‹ ليوطلا ديمحو «دنه يبأ نب دوادو « ناميلس يبأ نب دامحو نيريس نب دمحم لاق .«فارشألا»

 . ىصوأ اذإ هلام ثلث نم تيم ا نع جحي - هللا مهمحر - روث وبأو « كلامو « يتبلا نامثعو

 هللا يضر- ةريره يبأو سابع نبا لوق وهو - مهنع هللا يضر - انباحصأ لوق وهو : تلق
 همحر - ءاطعو - هللا همحر - يرصبلا نسحلا لاقو . ىفكي هثلث ناك اذإ هلام نم نوکیو - اهنع

 - قاحسإو -هللا همحر - يعفاشلاو - هللا همحر - يرهزلاو - هللا همحر - سواطو - هللا

 . ةيصو ريغ نم هلام سأر نم جرخي - هللا همحر - دمحأو - هللا همحر

 اذه رسيأ ثيح نم وأ هدلب نم دمحأ لاقو « هتاقيم نم : لاق - هللا همحر - يعفاشلا نكل

 نع دحأ جحي ال - هللا همحر - بئذ يبأ نباو - هللا همحر - يعخنلا لاقو « ضرفلا جحلا يف

 غلب : لاق اغإ :ش ( تام ةفوكلا غلب املف ءًالجر هنع اوجحأف) :م « - هللا همحر - يوونلا هركذ دحأ

 . يناسارخلا يف ةلأسملا عضو ادمحم نأل ةفوكلا

 قفنأول ىتح « يقافتا فصنلا ديقو لاحلل هيف واولا :ش ( فصنلا قفنأ دقو هتقفن تقرس وأ) :م
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 هنع جحي : الاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو . يقب ام ثلثب هلزنم نم تيملا نع جحي

 لوق روكذملاف لوألا امأ . جحلا ناكم يفو « ثلثلا رابتعا يف انهه مالكلاف . لوألا تام ثيح نم

 هيلإ عوفدملا لالا نم يقب اب هنع جحي : هللا همحر - دمحم دنع امأ . - هللا همحر - ةفينح يبأ

 يبآ دنعو . هنييعتك يصولا نييعت ذإ ؛ يصوملا نييعتب ارابتعا ةيصولا تلطب الإو ءيش يقب نإ

 يبألو . ةيصولا ذافنل لحملا وه هنأل ‹ لوألا ثلثلا نم يقب اب هنع جحي: هللا همحر - فسوي

 ةمسق نأ - هللا همحر - ةفينح

 يقب يذلا لاملا نم :ش ( يةب ام ثلثب هلزنم نم تيملا نع ححي) :م كلذك مكحلاف سدسلا وأ ثلثلا

 ثيح نم هنع جحيال : الاقو - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ دنع) :م روكذملا اذه يأ :ش ( اذهو) :م

 . هنعاوجحأ يذلا وهو :ش ( لوألا تام

 جحلا رادقم ناكو « تامف هنع جحي نأب ىصوأ « مهرد فالآ ةعبرأ هل لجر ةلأسملا ةروص

 - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق « قيرطلا يف يفوتف هنع جحي نم ىلإ يصولا اهعفدف « مهرد فلأ

 . اذكه ىرخأ ةرم هثلث ذخؤي «اًيناث تقرس نإف « مهرد فلأ وهو « ةكرتلا نم يقب ام ثلث ذخؤي

 ةئامثالث وهو لاملا عيمج ثلث نم يقبام ثلث ذخؤي : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو

 . ىرخأ ةرم ذخؤي ال اًيناث تقرس نإف مهرد ثلثو نوئالثو ةئالثو

 يقب نإف ‹ ةيصولا تلطب « ًالوأ اهعفد يتلا فلألا تقرس اذإ - هللا همحر - دمحم لاقو

 يصوملا اهدرفأ ولو هنع اًبئان هنوكل يصوملا نييعتك يصولا نييعت نأل « ريغال هب جحي ءيش اهنم

 اهداعي لعف ةيصولا نأ - هللا همحر - فسوي يبألو « اذه كلذكف ةيصولا تلطب « تكله مث

 . ٹلثلا ثلثب

 يذلا هجولا ىلإ ميلستلاب الإ حصي ال هلزعو يصولا ةمسق نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو

 كله اذإ امك راصف هجولا كلذ ىلإ ميلستلا دجوي ملو ضبقنيل هل مصخال هنأل « يصوملا هامس

 . اذه يف اذكف يقب ام ثلث نم جحي كلذ يفو « لزعلاو زارفأإلا لبق

 ناکم يفو) :م ىرخألاو :ش ( ٹلثلا رابتعا يف) :م امهدحأ نيعضوم يف :ش ( انهه مالكلاف) :م

 ةيصولا هيف يذلا وهو « لوألا عضوملا يأ :ش ( لوألا امأ) :م فالتحخا امهنم لك يفف :ش (جحلا

 همحر - دمحم دنع امآ « - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق) :م ليق اميفو :ش ( روكذملاف) :م ثلثلاب

 ذإ ؛يصوملا نييعتب اًرابتعا ةيصولا تلطب الإو « ءيش يقب نإ « هيلإ عوفدملا لاملا نم يقب امب هنع ححي:-هللا

 هماقم ماق هنأل يصولا نييعتك يأ :ش ( هنييعتك يصولا نييعت

 لالا نم يقب ام عم :ش ( لوألا ثلثلا نم يقب امب هنع جحب :- هللا همحر - فسوي يبأ دنعو) :م

 ةمسق نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو « ةيصولا ذافنل لحملا وه) :م ثلثلا نأل يأ :ش ( هنأل) :مدرغملا
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 هل مصخ ال هنأل ‹ يصوملا امس يذلا هجولا ىلإ ميلستلاب الإ حصي ال لاملا هلزعو يصولا

 ثلثب جحيف « لزعلاو زارفإلا لبق كله اذإ امك راصف هجولا كلذ ىلإ ميلستلا دجوي ملو «ضبقيل

 نم دوجوملا ردقلا نأ « سايقلا وهو - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق هجوف يناثلا امأو . يقب ام

 هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ايندلا ماكحأ قح يف لطب دق رفسلا

 ايندلا ماكحأ نم ةيصولا ذيفنتو « ثيدحلا ... ثالث نم الإ

 ال هنأل) :م جحلا وهو :ش ( يصوملا امس يذلا هجولا ىلإ ميلستلاب الإ حصي ال  لاملا هلزعو « يصولا

 ثلثب جحيف لزعلاو زارفإلا لبق كله اذإ امك راصف هجولا كلذ ىلإ ميلستلا دجوي ملو ضبقيل هل مصخ

 . اذه يف كلذكف يقب ام ثلث نم جحي كلذ يفو :ش ( يقب ام

 - ةفينح يبآ لوق هجوف) :م جحلا ناكم وهو يناشلا يف مالكلا امأو يأ :ش ( يناشلا امأو) :م

 وبأ لدتسا :ش ( ايندلا ماكحأ قح يف لطب دق رفسلا نم دوجوملا ردقلا نأ « سايقلا وهو - هللا همحر

 الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ) :م يب يبنلا لاق يأ :ش ( هب لاق) :م هلوقب - هللا همحر - ةفينح

 - هللا مهمحر - يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور ثيدحلا اذه :ش ( ثيدحلا ... ثالث نم

 اك هللا لوسر نأ - هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا ثيدح نم

 «هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ » : لاق

 همامتب ثيدحلا يأ عفرلاب زوجيو « همامتب ثيدحلا رارقإ ريدقت ىلع بصنلاب زوجي ثيدحلا هلوق
 . ايندلا ماكحأ يف هلمع لطب اذإو « همتي الو هيف لخدو ًالمع دارأ هلمع هلوق

 تام مث مرحأ ول هنأ ىرت الأ . فانئتسالا بجو :ش ( ايندلا ماكحأ نم ةيصولا ذيفنتو) :م

 . هيلع ءيش لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا دنعو اندنع هيلع ءيش ال ىتح مارحإلا كلذ عطقني

 هنأل «كورتم هرهاظ - هللا همحر - ةفينح وبأ هب لدتسا يذلا ثيدحلا نأب هيلع ضرتعاو

 رهامو « اهيلع باثي هنأل « كلذك سيلو « اعطقنم لامعألا نم ةثالثلا هذه ريغ نوكي نأ ىضتقي

 . اًعطقنم نوکی ال كلذك

 اهيف عرشي مل لامعأو « تضمف اهلمع لامعأ « عاونأ ةثئالث ىلع اهلك لامعألا نآب : بيجأ

 . عاطقنالاب نافصوي ال نافرطلاو . اهمتي ملو اهيف عرش لامعأو « ةمودعم يهف

 ذوعن . هباوث طبحي اب نالطبلا لمتحي نكل « عاطقنالا لمتحي ال يضاملا نألف : لوألا امأ

 . كلذ نم هللاب

 عيمجب يضاملاو هئازجأ قرفت نع ةرابع عاطقنالا نأل اذهو دوجوم ريغ هنأل « يناثلا كلذكو

 ذفنت همتي ملو عرش يذلا نييعتف « هئازجأ عيمجب دجوي مل يذلا كلذكو . كلذ روصتي ال هئازجأ

 . ثالثلا نم سيل وهو ايندلا ماكحأ نم ةيصولا
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 ‹ لطبي مل هرفس نأ ناسحتسالا وهو امهلوق هجو .جورخلا دجوي مل نأك هنطو نم ةيصولا تيقبف

 لاقو )۰ ةيآلا : ءاسنلا ).ةيآلا € هلوسرو هللا ىلإ ًرجاهم هتيب نم جرخي نمو :  ىلاعت هلوقل

 مل اذإو . « ةنس لك يف ةروربم ةجح هل بتك « جحلا قيرط يف تام نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلع ينبنيو هسفنب جحي يذلا يف فالتخالا لصأو . ناكملا كلذ نم ةيصولا تربتعا هرفس لطبي

 جح نم نأل. امهدحأ نع هلعجي نأ هئزجي هيوبأ نع ةجحب لهأ نمو :لاق . جحل اب رومأملا كلذ

 هئادآ لبق هتين تغلف « جحا ءادأ دعب كلذو هل هجح باوث لعجي اغنإف هنذإ ريغب هريغ نع

 -فس وی يبأ لوق يأ :ش ( امهلوق هجو .جورخلا دجوي مل نأك  هنطو نم ةيصولا تيقبف) :م

 يضتقي ناكو « فسوي يبأ ليلعت مدقو امهليلعت رخأ امنإ . - هللا همحر - دمحمو - هللا همحر

 . اًتاسحتسا امهلوق راتخا هنأ ىلإ كلذب ريشي « سكعلا لاحلا

 يأ ناسحتسالا وهو : لاق مث « ًألوأ سايقلا ركذ اذهلو « اًتاسحتسا ثلثلا يف ذوخأملاو

 هللا ىلإ رجاهم هتيب نم جرخي نمو ) : ىلاعت هلوقل لطبي مل هرفس نأ ناسحتسالا وهو) :م امهلوق

 ثيدحلا هلوق يف مالكلا لثم ةيآلا بارعإ يف مالكلا ٠٠١( ةيآلا : ءاسنلا ) . . . :ش ( 4 هلوسرو

 اذهب ثيدحلا اذه :ش ( ةنس لك يف ةروربم ةجح هل بتك جحا قيرط يف تام نم ١ : ا لاقو ) :م

 -هللا همحر - يلصوملا ىلعي وبأو « طسوألا» يف - هللا همحر - يناربطلا ىورو . بيرغ ظفللا

 جرخ نم ١ : ةي هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم « هدنسم )يف

 موي ىلإ ةرمعلا رجأ هل بتك « تامف اًرمتعم جرخ نمو . ةمايقلا موي ىلإ جاحلا رجأ هل بتك تامف اًجاح

 . « ةمايقلا موي ىلإ يزاغلا رجأ هل بتك « تامف هللا ليبس يف اًيزاغ جرخ نمو .ةمايقلا

 مل باوثلا نأل :ش ( ناكملا كلذ نم ةيصولا تربتعا) :م هلمع يأ : :ش ( هرفس لطبی مل اذإو) :م

 ىصوأو قيرطلا يف تامف : :ش ( هسفنب جحي يذلا يف) :م روكذملا :ش ( فالتخالا لصأو) :م لطبي

نبنيو) : :م هيف تام ثيح نم امهدنعو هنطو نم جحي ةفينح يبأ دنعف « هنع جحي ناب
 (كلذ ىلع ي

 ر نم حح هتم ۽ قيرطلا ضعب يف تام اذإ:ش ( جلاب رومألا) : فالتخالا كلذ يأ :ش :

 ش ( امهدحأ نع هلعجي نأ هئزجي هيوبأ نع ةجحب لهأ نمو :لاق) : :م هيف تام عضوم نم امهدنعو

 . ءادألا لبق اهنع ةتيم اولفنف ءادألا دعب باوثلا لصحب اغإو « امهدحأل باوثلا لعجي هنأل كلذو

 لعجي اغنإف هنذإ ريغب هريغ نع جح نم نأل) :م زاج امهدحأل هتجح باوث لعج اذإ « كلذ دعبف

لبق هتین تغلف جحا ءادأ دعب) :م هل هجح باوث لعج يأ :ش ( كلذو هل هجح باوث
 مدعل :ش ( هئادآ 

 يآ نبا هرکذ دقو نوميم يبأ نب ليمج هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور : )۲٠۹/۲( عمجملا يف ومثيهل | لاق (۱)

ي وبأ هاور : (۳۸۳ )٥/ يف لاقو « تاقثلا يف نابح نبا رکذو ًالیدعت الو ًاحرج هیف رکذی ملو متاح
 نبا نع ىلع

 . تاقث هلاجر ةيقبو سلدم وهو قاحسإ

 ۸ا



 ملعأ ىلاعت هللاو ‹« لبق نم انررق ام ىلع رومأملاف فالخب ءادألا دعب امهدحأل هباوث هلعج حصو

 ر
 دعب يأ «نيوبألا دحأل يأ :ش ( ءادألا دعب امهدحأل هباوث هلعج حصو) :م ءادألا لبق باوثلا
 . اًعيمج امهل لعج اذإ حص اذكو ءءادألا

 امهدحأ لعجي نأ زوجي ال ثيح هيوبأ نع ةجحب لهأ اذإ ححلاب يأ :ش ( رومأملا فالخب) :م
 لك نع جحي نأ نالجر هرمأ نمو هلوق دنع يأ :ش ( لبق نم انررق ام ىلع) :م رمآلا مكحب هنأل

 ةسمخ نم لقأ ماقأ نإ تيملا جحل ال هسفن ةجاحل ةكمب ةماقإلا ىون اذإ ريغلا نع جاحلا : عورف
 ىلإ لصو اذإ هسفن لام نم كلذ نم رثكأ ىفو «تيملا لام يف هتقفنو هلاحب رفاسم وهف « اًموي رشع
 . هلاح ام ركذي مل « نيموي وأ مويب جحلا لبق ةكم

 يف هتقفنف رشعلا مايأ يف ماقأ ول - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ نع  رداونلا  يفو

 كلذ غلبي نيعم لاب ىصوأ ول رشعلا مايأ لحترت نأ ىلإ هسفن لام نم قفني كلذ ليق ٠ تيما لام

 . لضفأ اذهو « ةنس يف لاجر ىلإ عفد نإو « ةجحب ةنس لك عفد ءاش نإ رايخلاب يصوم اف . اح

 . لضفأ ريعبلاو كلذ هرك رامح ىلع جح ولو « اًقلاخم ناك اًيشام رومأملا جح ول

 عاض ولو . رمآلا نذإب الإ هريغ ىلإ ةقفنلا عفدي نأ زجي مل « قيرطلا يف رومأملا ضرم ولو

 نإو . تيملا لام نم هدلب ىلإ هتقفنف درتسا نإف . تيملا نع همارحإ نوكيو هذخأي نأ هلف هنم ذخألا
 هيف يأر فعضلوأ كسانملا رمأب هتلاهحل درتسا ول هلام يف ةقفنلاف « هنم ترهظ ةيانجب هدرتسا
 لام نم هرجأف هسفن مدخي ال نم هلحم وهو مودخم نم رومأملا رجأتسا تيملا لام ىف ةقفنلاف

 وأ يصوملا ركنأ ولو . ال مأ تيملا كلذب رمأ ةقفرلا عم هتقفن عفن رومأملا طلخب سأب الو

 اذهب ينع جح لاقو . ناسنإ ىلع نيد تيملل ناك اذإ الإ هني عم هلوق لوقلاف « هجح ةثرولا

 نمضيو قدصي مل تعنم لاقو قيرطلا نع عجر ولو ةنيبب الإ قدصي ال هتوم دعب هنع جحف ءلالا

 . ارهاظ اًرمأ ناك اذإ الإ ةقفنلا عيمج

 9# 3F 3 و دل

AY 



 يدهلا باب
 : لاق « ةاش هاندأ » : لاقف ‹ يدهلا نع لئس < مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امل « ةاش هاندأ يدهلا

 نآ دبال ‹ ىندآ ةاشلا لعج امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل « منغلاو رقبلاو لبإلا : عاونأ ةثالث نم وهو

 فانصألاو . هيف هب برقتيل مرحلا ىلإ ىدهي ام يدهلا نألو . روزجلاو رقبلا وهو ىلعأ هل نوكي

 اياحضلا يف زوجي ام الإ ايادهلا ىف زوجي الو .ىنعملا اذه ىف ءاوس ةثالثلا

 عضاوم يف جحلا باتك يف يدهلا ركذ الو « هعاونأو « يدهلا نايب يف باب اذه يأ :ش

 ناويد » يفو . هعاونأ عم هنايب يف عرش « ةنؤمو ءازجو كسن نم « ةريثك هوجو نم « ةريثك

 . ريعب وأ ةرقب وأ ةاش نم معنلا نم مرحلا ىلإ ىدهي ام يدهلاو « تيبلل ىدهي ام يدهلا ٠ «بدألا

 . [...1زاجحلا لهأو قراشملا يفو

 جرخم لاق :ش ( ةاش هاندأ :لاقف يدهلا نع لئس ةي يبنلا نأ يور امل ةاش هاندأ يدهلا) م

 قيرط نم «ةفرعملا» يف يقهيبلا هاور . ءاطع مالك نم الإ هدجأ ملو « بيرغاذه : ثيداحألا

 قارهي ام ىندأ : لاق ءاطع نأ جيرج نبا نع يجنزلا دلاخ نب ملسم انربخأ - هللا همحر- يعفاشلا

 تكسو روكذملا ثيدحلا - هللا همحر- يزارتآلا ركذ دق و . ةاش هريغو « جحلا يف ءامدلا نم

 .هنلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛ منغلاو « رقبلاو « لبإلا : عاونأ ةثالث نم) :م يدهلا يأ :ش ( وهو) م

 لوألا : نيعضوم يف لمأت هيفو :ش ( روزجلاو رقبلا وهو ىلعأ هل نوكي نأ دبال ٠ ىندأ ةاشلا لج امل

 لعجي نأ ًالضف مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبي مل « هركذ يذلا ثيدحلاف « ىندأ ةاشلا لعج هلوق
 نم نيفنصلا نيذه نم ىلعألا نوك نأل « هيف ام هيف ىلعأ هل نوكي نأ دبال هلوق يناثلاو « ةاش هاندأ

 نارمع نب رصن ةزمح نبا نع يراخبلا ثيدح نم ةثالثلا هذه ذخؤت نأ نسحألاو ؟ ذخؤي نيأ

 يدهلا نع هتلأسو « اهب ينرمأو ةعتملا نع - امهنع هللا يضر- سابع نبا تلأس لاق « ىعبضلا
 ٠ . ثيدحلا . . . . ةاش وأ ةرقب وأ روزج هيف لاقف

 فانصألاو) :م مرحلا يف يدهلاب يأ :ش ( هيف هب برقتيل مرحلا ىلإ ىدهي ام يدهلا نألو) م

 الو) :م مرحلا يف ءادهإلا ىنعم يف ليقو « برقتلا ىنعم يف يأ :ش ( ىنعملا اذه يف ءاوس ةثالثلا

 . ةثالثلا عاونألا نم ًادعاصف ينثلا زوجي ينعي :ش ( اياحضلا يف زوجي ام الإ ايادهلا يف زوجب

 عذجلاو ةيحضألا يف امك بيعلا نم ًالاس نوكي نأ طرتشيو « نأضلا نم الإ عذجلا زوجي الو

 يف نعط ام رقبلا نمو « ةيناثلا يف نعطو ةنس هل تمت ام منخلا نم ينثلاو . ينثلا لبق مئاهبلا نم

 . عباسلا رهشلا يف نعط ام نأضلا نم عذجلاو « ةسداسلا يف نعط ام لبإلا نمو « ةثلاثلا
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 يش لك يف ةزئاج ةاشلاو . دحاو لحم ناصصختيف « ةبحضألاك « مدلا ةقارإب تقلعت ةبرق هنأل

 زوجي ال هنإف « ةفرعب فوقولا دعب عماج نمو  اًبنج ةرايزلا فاوط فاط نم : نيعضوم يف الإ
 هنأل « نارقلاو ةعتملاو عوطتلا يده نم لكألا زوجيو . قبس اميف ىنعملا انيب دقو . ةندب الإ امهيف

 نم لكأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو ء ةيحضألا ةلزنمب اهنم لكألا زوجيف « كسن مد

 ىلع قدصتي نأ بحتسي اذكو . انيور امل اهنم لكأي نأ هل بحتسيو . ةقرملا نم اسحو هيده محل
 تارافك ءامد اهنأل « ايادهلا ةيقب نم لكألا زوجي الو .اياحضلا يف فرع يذلا هجولا

 نم عذجلا ئزجي - هللا همحر- ىعازوألا نعو « نأضلا نم عذجلا زوجيال يرهزلا لاقو
 نعو ةثالث نع لبإلا نم عذجلا ئزجي - هللا همحر- نسحلا يبأ نب نسحلاو سنأ نعو « عيمجلا
 . ةعبس نع - هللا همحر- ءاطع

 يدهلا يأ :ش ( ناصصختيف ةيحضألاك مدلا ةقارإب تقلعت ةبرق) :م يدهلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م
 ادحاو اًعقوم ناعقي ينعي« دحاو ناکمب خسنلا ضعب ب يفو : :ش ( دحاو لحمب) : :م ةيحضألاو

 ةمث زوجي ال امانه زوجي الو كانه زوجي ام انه زوجي ًادحاو ًامكح يأ « ًادحاو ًالزنم نالزنيو

 ةرايزلا فاوط فاط نم : نيعضوم يف الإ ءيش لك يف ةزئاج ةاشلاو) :م مدلا ةقارإ همزل امهنم الك نأل
 يأ :ش ( قبس دق اميف ىنعملا انيب دقو  ةندب الإ امهيف زوجي ال هنإف ءةفرعب فوقولا دعب عماج نمو ء ًابنج
 . تايانحلا باب يف يناثلاو لوألا لصفلا يف

 ةلزنمب اهنم لكألا زوج يف « كسن مد هنأل نارقلاو ةعتملاو عوطتلا يده نم لكألا زوجيو) :م
 بحتسيو «طوسبملا» يفو -هللا همحر - دمحأو - هللا همحر- ءاطع لاق هبو :ش ( ةيحضألا

 نيكاسملل هرذنامو ديصلا ءازجو ىذألا ةيدف نم لكأي ال: - هللا همحر- كلام لاقو . لكآلا
 . هاوس امن لکيو

 -هللا همحر-روصنم نب ديعس هاور . عيمجملا نم لكأي - هللا همحر- يرصبلا نسحلا لاقو
 . ريغال عوطتلا يده نم لكأي - هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 - رباج ثيدح يف اذه حص :ش ( ةقرملا نم اسحو هيده محل نم لكأ يَ يبنلا نأ حص دقو) :م

 « ردق يف تلعجف « ةعضبب ةندب لك نم رمأ ةي هنأ هريغو ملسم هاور يذلا ليوطلا - هللا همحر

 اسح هلوق « يب يبنلاو - هنع هللا يضر- ًايلع ينعي اهقرم نم ابرشو اهمحل نم الكأف « تخبطف
 ثنأ :ش ( اهنم لكأي نأ هل بحتسيو) :م هبرش اذإ ًاوسح قرملا توسح نم نيتلمهملا نيسلاو ءاحلاب
 :ش (انيور امل) :مًادحاو امهلعج نارقلاو ةعتملا يدهو عوطتلا يده نم يأ ايادهلا ةدارإل ريمضلا
 .خلإ.... حص دقو هلوق وهو

 ثٹلثلاب قدصتي ينعي :ش ( اياحضلا يف فرع يذلا هجولا ىلع قدصتي نأ بحتسي اذكو) :م

 ءامد لم :ش ( تارافك ءامد اهنأل ايادهلا ةيقب نم لكألا زوجي الو) :م ثلثلا رخديو ثلثلا معطيو
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 يملسألا ةيجان دي ىلع ايادهلا ثعبو ةيبيدحل اب رصحأ امل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو

 . اًئيش اهنم كتقفرو تن لكأت ال » : هل لاق

 . هلحم غلبي ملاذإ عوطتلا يدهو راصحإلا يدهو « روذنلاو تارافكلا

 ‹ هلوق يف نتملا يف عوطتلا يده نم دارملاو « لكألا هنم زوجيف « هلحم عوطتلا غلب اذإ امأ

 ال وا يبنلا نأ حص دقو) :م تارافك ءامد اهنأل هلحم غلب يذلا وه عوطتلا يده نم لكألا زوجيو

 كتقفرو تنأ لكأت ال :هل لاق - هنع هللا يضر- يملسألا ةيجان دي ىلع ايادهلا ثعبو ةيبيدحلاب رصحأ

 - هنع هللا يضر- ةيجان ثيدح نم ةعبرألا ننسلا باحصأ ثيدحلا اذه ىور :ش (ًائيش اهنم

 . ىش اهنم كتقفرو تنأ لکأتال هلوق هيف سیلو

 همحر - ةملس نب نانس نع ةداتق نع ةجام نباو ملسم هاور ام اهنم ىرخأ ثيداحأ يف وهو

 الب هللا لوسر نأ هثدح ةصيبق ابأ يعازخلا اًبيؤذ نأ - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع - هللا

 اهلعن سمغا مث اهرحناف اتوم هيلع تیشخف ًائیش اهنم تبطع نإ »لوقی مث « هعم ندبلاب ثعبی ناک
 هجرخأام اهنمو .« كتقفر لهأ نم دحأ الو تنأ اهمعطت الو اهتحفص هب برضا مث اهمد يف

 ثيل نع كيرش نع «همجعم» يف - هنع هللا يضر- يناربطلاو «هدنسم» يف - هللا همحر - دمحأ

 يعم ةي ىبنلا ثعب لاق - هنع هللا يضر- يناميلا ةجراخ نب ورمع نع بشوح نب رهش نع
 اهلکأتالو هتحفص برضا مث « همد يف هلعن برضا مث « هرحناف ًائيش اهنم تبطع اذإ» : لاقو اًیده

 .« سانلا نيبو هنيب لخو كتقفر لهأ الو تنأ

 يف -هللا همحر-ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو « عوطت يدهب - هللا همحر- يناربطلا هيف دازو

 هللا لوسر ىعم ثعب - هللا يضر- بشوح نب رهش هنع یور - هللا همحر- يناميلا ورمع دانسإ
 ىلع هب برضا مث «همد يف هلعن غبصا مث هرحناف ءيش هنم بطع نإ: لاقف « ًاعوطت يدهب

 ورمع لوق ىلع دزی ملو « [. . .] رغب رمع وبأ هرکذ اذک . «سانلا نیبو هنیب لخو «هتحفص
 - يناميلا ورمع لاقو . ةباحصلا ديرجت يف - هللا همحر- يبهذلا هركذو - هللا همحر- يناميلا

 ‹ يدهب هثعب هيي هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر- بشوح نب رهش هنع یور - هنع هللا يضر

 ۰ .ًائیش اذه ىلع دزی ملو

 نع يعبضلا حايتلا يبأ ةياور نم - هللا مهمحر- يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور ام اهنمو

 ةرشع تسب ةا هللا لوسر ثعب لاق - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع يلذهلا ةملس نب ىسوم

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ]۳٠١١[ ةجام نبا « [۹۱۸] يذمرتلا « ۱۷١[ /۲] دواد وبأ اور: حيحص (۱)

 . ىملسألا ةيجان

 رهشو فيعض وهو ميلس يبأ نب ثيلو ظفحلا ىيس وهو يضاقلا كيرش هبفو (۱۸۷ /6) دنسملا يف دمحأ هاور (۲)
 . هيف ملکتم وهو بشوح نبا
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 مد حبذ زوجي :لصألا يفو : لاق . رحنلا موي يف الإ نارقلاو ةعتملاو عوطتلا يده حبذ زوجي الو

 تاعوطتلا يف ةبرقلا نأل ؛ حيحصلا وه اذهو . لضفأ رحنلا موي هحبذو « رحنلا موي لبق عوطتلا

 موي ريغ يف اهحبذ زاج كلذ دجو اذإف . مرحلا ىلإ اهغيلبتب ققحتي كلذو « اياده اهنآ رابتعاب
 . رهظأ اهيف مدلا ةقارإ يف ةبرقلا ىنعم نأل ٠ لضفآ رحنلا مايأ يفو ءرحنلا

 ؟اهنم يلع عدبأ اب عنصأ فيك هللا لوسراي لاقف « عجر مث ىضمف لاق « اهيف هرمأو لجر عم ةندب
 نم دحأ الو تنأ اهنم لكأت الو اهتحفص ىلع هلعجا مث ءاهمد يف اهيلعن غبصا مث اهرحنا » : لاق
 . ملسم ظفل اذه «« كتقفر لهأ

 لاق -هللا همحر- دواد وبأ هاور اذهو « لجر عم ةندب ةرشع ينامث ثحب « هل ةياور يفو

 ميجلاو نونلاب ةيجانو  ةندب رشع ةينامث يدهب هعم ثحعبو « يملسألا ًانالف يي هللا لوسر ثعب
 لهأ يف اب زاجحلا لهأ يف دودعم - هنع هللا يضر- يملسألا ريمع نب بدنج نبا «ةروسكلا
 تام « ةغلابملل هيف ءاتلاو « ةيجان ةه ىبنلا هامسف ناوكذ ناك همسا نأ ريفع نبا ركذو « ةنيدملا

 ٠ . هنع هللا يضر- ةيواعم ةفالخ يف ةنيدملاب

 . «عطقألا حرش »يف ركذ :ش ( رحنلا موي يف الإ نارقلاو ةعتملاو عوطتلا يده حبذ زوجيالو) م

 اولكف» : ىلاعت هلوق نارقلاو ةعتملا يده ىف انلو ‹ حبذلا زاج مرحأ اذإ - هللا همحر- يعفاشلا لاق

 ثفتلا ءاضق الو فطع (۲۸ : ةيآلا : ححلا ) :م ( مهثفت اوضقيل مث « ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم

 رحنلا نوكيف رحنلا مويب صتخم ثفتلا ءاضقو «اهورحن يتلا ماعنألا ةميهب نم لكالا ىلع

 . رحنلا موي لبق حبذلا نوكي اب رف يخارتلل مث نأب ضرتعاو «كلذك

 ولف « ةعاس ريخأتلاب ققحتي يخارتلا يف مث بجوم نأب بيجأو « بجاو هيف ثفتلا ءاضقو

 . كلذك سيلو ةعاسب هدعب ثفتلا ءاضق زاج « رحنلا موي لتقب حبذلا زاج

 رافظألا ميلقتو براشلا نم ذخألا ثفتلاو رقفلا يف ةدش يأ سأب هلاني يذلا سئابلاو

 . لالحإلا ىلإ مارحإلا نم جورخلا هنأك رعشلا نم ذخألاو ةناعلا قلحو طبإلا فتنو

 مد حبذ زوجی) :م طوسبملا يف يأ :ش ( لصألا يفو) :م - هللا همحر- فنصملا يأ :ش (لاق) :م

 تاعوطتلا يف ةبرقلا نأل ؛ حيحصلا وه اذهو «ءلضفأ رحنلا موي) :م عوطتلا مد حبذ يأ :ش ( هحبذو)

 :م مرحلا ىلإ ايادهلا غيلبت يأ :ش ( كلذ دجو اذإف .مرحلا ىلإ اهغيلبتب ققحتي كلذو « اياده اهن رابتعاب
 يف يأ :ش ( اهيف مدلا ةقارإ يف ةبرقلا ىنعم نأل لضفآرحنلا ماي يفو ءرحنلا موي ريغ يف اهحبذ زاج)

 ةدايز اهل نوكيف ايادهلا اهنم صحألاو « اياحضلاو ايادهلاب تصح اهنأل :ش (رهظأ) :م رحنلا مايأ

 . فرس

 . سابع نبا نع ةملس نب ىسوم نع حايتلا يبأ نع ۱۷١۳1] دوادوبأ اور : حيحص (۱)
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 « مهشفت اوضقيل مث ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم اولكف : ىلاعت هلوقلف نارقلاو ةعتملا مد امأ

 رحنلا مويب صتخيف كسن مد هنألو « رحنلا مويب صتخي ثفتلا ءاضقو « (۲۸ ةيآلا : جحلا)

 زوجي ال : -هللا همحر -يعضاشلا لاقو . ءاش تقو يأ يف ايادهلا ةيقب حبذ زوجيو . ةيحضألاك

 ءامد هذه نأ انلو . هدنع ربج مد امهنم دحاو لك نإف ؛ نارقلاو ةعتملا مدب اًرابتعا رحنلا مايأ يف الإ

 عافترال ىلوآ اهب ليجعتلا ناك ناصقنلا ربل تبجو امل اهنأل ؛ رحنلا مويب صتخت الف تارافك

 ايادهلا حبذ زوجي الو : لاق . كسن مد هنأل  نارقلاو ةعتملا مد فالخب ريخأت ريغ نم هب ناصقنلا

 راصف « ٩١( ةيآلا : ةدئاملا ) ( ةبعكلا غلاب ايده :  ديصلا ءازج يف ىلاعت هلوقل مرحلا يف الإ

 « مهثفت اوضقيل مث « ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم اولكف): ىلاعت هلوقلف نارقلاو ةعتما مد امأ) :م

 هركذ دق ةيالا هذهب لالدتسالا هجو :ش ( رحنلا مويب صتخب ثفتلا ءاضقو ۸ ةيآلا : جل:

 :م ةبرق يأ :ش ( كسن مد) :م نارقلاو ةعتملا مد نألو يأ :ش ( هنألو) :م ىنعملا نم اهيف امو ًافنآ

 تقو يأ يف ايادهلا ةيقب حبذ زوجيو« ةيحضألاك) :م هنم لوانتلا لح ىتح :ش ( رحنلا مويب صتخيف)

 يأ :ش ( امهنم دحاو لك نإف نارقلاو ةعتملا مدب ًارابتعا رحنلا مايأ يف الإ زوجي ال: يعفاشلا لاقو . ءاش

 . مهبتك يف هركذ امل فلاخم اذه :ش ( هدنع ربج مد) :م نارقلا مدو ةعتملا مد نم

 باكترال امإ مارحإلا يف بجاولا مدلا نأ ءاهريغو «ةمتتلا»و هحرشو «زيجولا» يف ركذ هنإف

 يه اياحضلا اغنإو «هريغو رحنلا موي يف زوجيف «نامزب صتخي الو رومأم كرت ءازج وأ روظحم

 ال نأ - هنع هللا يضر- يعفاشلا بهذم «عمجملا حرش» يفو . قتيرشتلا مايأو مرحلاب صتخت ىتلا

 هنأ حيحصلا ‹ ناهجو يدهلا حبذ تقو يفو «ءامدلاو ايادهلاو اياحضلاو رحنلا مويب صتخي

 همحر- فنصملا ركذ دقو « ربجلا ءامدك نامزب صتخي ال يناثلاو « ةيحضألاك « رحنلا مويب صتخي

 صتخي ال نأ ربجل ا ءامد نأ هانركذ ام هبهذم نم حيحصلاو . ايادهلا ةيقب يف هعم فالخلا - هللا

 ال اهنأل؛ رحنلا مويب صتخت الف تارافك ءامد) :م ايادهلا ةيقب يأ :ش ( هذه نأ انلو) :م .رحنلا مويب

 نارقلاو ةعتملا مد فالخب ريخأت ريغ نم هب ناصقنلا عافترال ىلوأ اهب ليجعتلا ناك ناصقنلا ربل تبجو

 . ةبرق يأ :ش ( كسن مد هنأل

 لاق يأ « زوجي الو لاق خسنلا ضعب يفو :ش ( مرحلا يف الإ ايادهلا حبذ زوجي الو :لاق) :م

 . حصألا يف - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « مرحلا يف الإ ايادهلا حبذ زوجي الو ٠ يرودقلا

 لاقو - هللا همحر- دمحأ لاق هبو« لحلا يف هحبذ زوجي لحلا يف [. . .] يدقلا يف لاقو

 هلوقل) :م نامزب صتخي ال امك ناكمب صتخي ال مارحإلاب ةيدفلا نم بجي ام -هللا همحر- كلام

 :م ديصلا ءازج يأ :ش ( كلذ راصف ۹١( : ةيآلا ةدئاملا ) # ةبعكلا غلاب ايده :ديصلا ءازج يف ىلاعت

 اذإو ‹ رجزلاو ءازجلا ىنعم يف توافت الو تارافكلا نيب قرف ال ذإ :ش ( ةرافك وه مد لك يف ًالصأ)
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 رحنم اهلك ىنم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . مرحلا هناكمو ناكم ىلإ ىدهي ال مسا يدهلا نألو

 - يعفاشلل اًئالخ مهريغو مرحلا نيكاسم ىلع اهب قدصتب نأ زوجيو .  رحنم اهلك ةكم جاجفو
 فيرعتلا بجي الو : لاق . ةبرق ريقف لك ىلع ةقدصلاو ةلوقعم ةبرق ةقدصلا نأل - هللا همحر

 هيف مد ةقارإب برقتيل ناكم ىلإ لقنلا نع ئبني يدهلا نأل « ايادهلاب

 . صنلا ةلالدب هريغ يف بجو صنلاب ضعبلا يف غيلبتلا بوجو بجو
 رحنم اهلك ىنم :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .مرحلا هناكمو « ناكم ىلإ ىدهي امل مسا يدهلا نألو) م

 نع يثيللا ديز نب ةماسأ نع ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( رحنم اهلك ةكم جاجفو

 فقوم ةفرع لك» : ةي هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر- رباج نع حابر يبأ نب ءاطع
 ًاضيأ دوادوبأ هجرخأو . “رحنمو قيرط ةكم جاجف لكو « فقوم ةفلدزملا لكو رحنم ىنم لكو

 نورطفت موي مكرطف»: لاق ةي هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم
u 0) ا ٤D.٠. «فقوم عمج لكو رحنم ةكم جاجف لكو فقوم ةفرع لكو نوحضت موي مكاحضاأو  

 نب دمحم نيعم نبا لاقو - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ردكنملا نب دمحم هاور اذه

 - هنع هللا يضر- ةعرز وبأ لاقو - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نم عمسي مل - هللا همحر- ردكنملا
 . ايادهلا هيف رحني يذلا ناكملا مسا ميلا حتفب رحنم هلوق - هنع هللا يضر- ةريره ابأ لي مل
 . ةقيقحلا ال مكحلا نايب ب يبنلا نم اذهو . نيلبجلا نيب عساولا قيرطلا وهو « جف عمج جاجفو

 ًافالخ) :م مرحلا نيكاسم ريغو يأ :ش ( مهريغو مرحلا نيكاسم ىلع اهب قدصتي نأ زوجيو) :م

 ىلع ةعسوتلا دوصقملا نأل مرحلا نيكاسم ىلع اهفرص بجي هدنع نإف :ش ( - هللا همحر- يعفاشلل
 نأل) :م زوجي ال مرحلا نيكاسم ريغ ىلعاهمحل ةكم لوخد ىلع نراقلا قرف ول ىتح ةكم ءارقف

 اهب صتخي الف :ش ( ةبرق ريقف لك ىلع ةقدصلاو) :م جاتحملا ةلخ دسل اهنأل :ش (ةلوقعم ةبرق ةقدصلا
 يف الإ نوكي ال هنإف « ةقارإلا فالخب ناكم صتخي الف « ناكم لك يف ةبرق قدصتلا نأل ريقف

 . صوصخم نامز وأ صوصخم ناکم

 يأ « ايادهلاب فيرعتلا بجي الو لاق خسنلا ضعب يفو :ش ( ايادهلاب فيرعتلا بجي الو) :م

 ‹« ةفربع لهأب هبنتلا داعم فيرعتللو « تافرع ىلإ ايادهلاب نايتإلا بجي الو يرودقلا لاق

 ديلقتلا لثم ةمالعب اهمالعإ ايادهلا فيرعتف « اهب فوقولاو تافرع ىلإ ايادهلاب باهذلاو
 - امهنع هللا يضر- سابع نباو - اهنع هللا يضر- ةشئاع لوقل بجاوب سيل لكلاو « راعشإلاو

 كلذ يف يأ :ش ( هيف مد ةقارإب برقتيل ناكم ىلإ لقنلا نع ئبني يدهلا نأل) :م « الف تئش نإو فرعت

 . . . . رباج نع ءاطع نع يثيللا ديز نب ةماسأ نع ]۳٠٤۸[ ةجام نبا « [۱۹۳۷۰]دواد وبا هاور : نسح (۱)
 .اعوفرم

 . ةريره يبأ نع ردكنملا نب دمحم نع [٤۲۳۲]دواد وبأ هاور : حیحص ()
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 ال نأ ىسعف ‹ رحنلا مويب تقوتي هنأل « نسحف ةعنملا يدهب فرع نإف . بجي الف فيرعتلا نع ال

 فالخب ريهشتلا ىلع هانبم نوكيف « كسن مد هنألو « هب فرعي نأ ىلإ جاتحيف ‹ هكسمي نم دجي
 . رتسلا هب قيليف « ةيانجلا اهببسو . انركذ ام ىلع رحنلا موي لبق اهحبذ زوجي هنأل « تارافكلا ءامد

 « رحناو كبرل لصف > : ىلاعت هلوقل «حبذلا منغلاو رقبلا يفو رحنلا ندبلا يف لضفألاو : لاق

 : ةرقبلا ) 4 ةرقب اوحبذت نأ :  ىلاعت هللا لاقو . روزجل ا : هليوأت يف ليق . (۲ ةيآلا : رثوكلا)

 مدعل :ش ( بجي الف) :م فيرعتلا ىلع ئبني ال ينعي :ش ( فيرعتلا نع ال) :م مرحلا وهو ناكملا

 نأل :ش ( نسحف) :م تافرع ىلإ هجارخإ هب ديري :ش ( ةعتملا يدهب فرع نإف) :م هيف فيرعتلا ىنعم
 . ةيبلتلاب توصلا عفر سيل اذهلو ‹ راهشإلا تابجاولا يف ةنسلا نود راهتشا ةدايز هيف

 :م هيده يأ ةكم نم لحي ال ىنعي :ش ( رحنلا مويب تقوتي) :م ةعتملا يده نأل يأ :ش ( هنأل) :م

 هنألو) :م تافرع ىلإ هعم هذخأي نأ ىلإ يأ :ش ( هب فرعي نأ ىلإ جاتحيف هكسمي نم دجي ال نأ ىسعف)

 يف ةنسلا نأ انركذ امل :ش ( ريهشتلا ىلع هانبم نوكيف) :م ةبرق ةعتملا يدهلا نألو يأ :ش ( كسن مد

 راشأ :ش (انركذ ام ىلع رحنلا موي لبق اهحبذ زوجي هنأل تارافكلا ءامد فالخب) :م راهشإللا تابجاولا

 ( اهببسو) :م هب ناصقنلا عافترال ىلوأ اهب ليجعتلا ناك « ناصقنلا ربجل تبجو اهنأل هلوق ىلإ هب

 اهيف رتسلاف ةيصعم عون ةيانجلا نأل :ش ( رتسلا هب قيليف ةيانجلا ) :م ةرافكلا ءامد ببسو يأ :ش

 . نسحأ

 نعو « جادوألا عطق وه يذلا :ش ( حبذلا منغلاو رقبلا يفو ءرحنلا ندبلا يف لضفألاو :لاق) :م

 . «برغملا» يف هلاق ‹ ملسأو رهظأ وهو ليصفتلا دنع نطاب نم موقلحلا عطق حبذلا ثيللا

 يف لضفألاو : هلوقل ليلد اذه ١( ةيآلا : رثوكلا )4 رحناو كبرل لصف# ىلاعت هلوقل) :م يدهلا هيف

 . رحنلا ندبلا

 ريعبلاو روزجلا رحن يأ :ش ( روزجلا) :م رحناو هلوق ليوأت يف يأ :ش ( هليوأت يف ليق) :م

 وأ روزج عمجملاو اركذ تدرأ نإو « روزجلا يه هلوقب ديري ةظفللا نأ الإ « ىثنأ وأ ناك أركذ

 هللا يضر- يلع نعو « ةريثك ناعم هيف درو هنأل « لوهجملا ةغيصب هليوأت يف ليق لاقاغنإو «رئازج

 ‹ ةلبقلا ىلإ كرحن هجو ةباحصلا ضعب نعو . ةالصلا يف كرحن ىلع كدي عض رحنا ىنعم - هنع

 كسفنو كاوه رحنا ليقو « هريغ ودبي ىتح ًاسلاج نيتدجسلا نيب يوتسي نأ رمأ ءاطع نعو

 . ةالصلا يف كناطيشو

 رقبلا يفو هلوقل ليلد اذه :ش ٦۷( ةيآلا :ةرقبلا) 4 ةرقب اوحبذت نأ :ىلاعت هللا لاقو) :م

 : ىلاعت هللا لاقو) :م هلوقب منخلا حبذل ليلدلا ركذو « رقبلا حبذل ليلدلااذه ركذو حبذلا منغلاو
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 ام حبذلاو « ٠١١( ةيآلا : تافاصلا ) € ميظع حبذب هانيدفو # : ىلاعت هللا لاقو « ٦۷( ةيآلا

 ءاش نإ مث . منغلاو رقبلا حبذو لبإلا رحن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو « حبذلل دعآ

 ال اًمايق اهرحني نأ لضفألاو . نسح وهف لعف كلذ يأو « اهعجضأ وأ اًمايق ايادهلا يف لبإلا رحن

 اهنورحني اوناك - مهنع هللا يضر - هباحصأو . اًمايق ايادهلا رحن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ انيور

 ميهاربإ رمأ امل هللا نأ هب لالدتسالا هجو ٠١٠١( ةيآلا : تافاصلا ) :ش (( ميظع حبذب هانيدفول

 حبذب هانيدفو# : هلوقب امهيلع نم هرمأل لاثتمالاو قدصلا امهنم ىأرو « ليعامسإ هدلو حبذب
 . ةنجلا نم اشبك ناكو « ٠١١( : ةيآلا : تافاصلا) (ميظع

 نأ حص دقو) :م حبذت منغلا نأ هنم ملعف :ش ( حبذلل دعأ ام) :م لاذلا رسكب :ش (حبذلاو) :م

 حبذو لبإلا رحن هنأ هل يبنلا نع حص اذإ انه ركذ :ش ( منغلاو رقبلا حبذو لبإلا رحن ةَ يبنلا

 ةثالث رحنف رحنملا ىلإ فرصنا مث« ليوطلا رباج ثيدح يف حص دقف لبإلا رحن امأ ٠ منغلاو رقبلا

 جرخم ركذ دقف رقبلا حبذامأو ريغام رحنف - هنع هللا يضر- ًايلع ىطعأ مث ءةندب نيتسو

 رحنلا موي انيلع لخذف تلاق- اهنع هللا يضر-ةشئاع نع ملسمو يراخبلا ثيدح ثيداحألا

 . هجاوزأ نع ةي هللا لوسر حبذ اولاق « اذه ام تلقف «رقب محلب

 رمأ نوكي نأ ًاعطق لمتحي هنأل « ذئموي ةيركلا هديب ةرقبلا حبذ هنأ ًاعطق لدي ال اذه : تلق

 امأو «هئانبب رمأ يذلا وه هنأ هانعم « رصقلا اذه ريمألا ىنب :لاقيامك ءاذه رهاظلا لب « اهحبذب

 اب هللا لوسر ىحض لاق -هنع هللا يضر- سنأ نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأف منخلا حبذ

 رأ ملو « ىنميلا هديب امهحبذف ربکيو يمسي امهحافص ىلع هيمدق ًاعضاو هتيأرف نيحلمأ نيشبكب
 تيل تلق « رهاظ اذه لاق نم مهنم لب «يغبني امك عضوملا اذه ررح ةيادهلا» حارش نم ًادحأ

 ؟ روهظلا اذه نيأ نم يرعش

 نم لاح ًامايقو لبإلا ةفص « ةيده عمج ايادهلا :ش (امايق ايادهلا يف لبإلا رحن ءاش نإ مث) :م
 عبس هديب رحن ةي يبنلا نأ -هنع هللا يضر- سنأ نع يراخبلا ىور ال ٠ تامئاق ىنعمب لبإلا

 ناك - امهنع هللا يضر- رمع نبا نأ يور امل اهكربأو اهخانأ يأ :ش ( اهعجضأ وأ) :م ًامايق ندب

 . ةكراب اهرحني ابرو امئاق ةندب رحني

 انركذ امل نسح لعف مايقلاو عاجطضالا نم نيرمألا يأ :ش (نسح وهف لعف كلذ يأو) :م

 ( ًامايق ايادهلا رحن ةي يبنلا نأ يور امل امايق اهرحني نأ لضفألاو) :م ةباحصلا نم ًاضيأ كلذ لعفو

 نحنو ًاعبرأ ةنيدملاب رهظلا ايب يبنلا ىلص : لاق . سنأ نع ملسمو يراخبلا هج رخأ ثيدحلا :ش

 . رصتخم « ًامايق تاندب عبس يب هللا لوسر رحنو لاق نأ ىلإ هعم

 هاور اذه :ش ( ىرسيلا ديلا ةلوقعم ًامايق اهنورحني اوناك نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر هباحصأو) :م

 نب نمحرلا دبع ينربخأ « رباج نع ريبزلا يبأ نع جيرج نبا نع - هنع هللا يضر- دواد وبأ
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 ‹ نيبآ حبذلا عاجطضالا ةلاح يف نأل « اًمايق منغلاو رقبلا حبذي الو. ىرسيلا ديلا ةلوقعم اًمايق

 ناك اذإ هسفنب اهحبذ ىلوتي نأ ىلوألاو :لاق . امهيف ةنسلا وه حبذلاو « رسي حبذلا نوكيف

 اًقين رحنف عادولا ةجح يف ةندب ةئام قاس مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ال كلذ نسحي

 عوشخل ا ةدايز نم هيف امل ىلوأ تابرقلا يف يلوتملاو « ةبرق هنألو ءايلع يقابلا ىلوو « هسفنب نيتسو

 . هريغ ةيلوت انزوجف « هنسحي الو كلذل يدتهب ال دق ناسنإلا نأ الإ

 نم يقب ام ىلعةمئاق ىرسيلا ديلا ةلوقعم ةندبلا نورحني اوناك ب يبنلا باحصأ نأ طباس

 - جيرج نبا وه طباس نب نمحرلا دبع نع ربخملا نإف « حيحصب سيل لسرم اذه ليق '"اهمئاوق
 ‹ فارطألا باحصأ هركذ امك - هنع هللا ىضر- رباج دنسم نم ثيدحلاو - هنع هللا یضر

 نأ نم ىلوأ ناكل « الك يبنلا لقعب ىرسيلا اهدي لقع ىلع لدتسا ول هنأب فنصملا ىلع ضرتعاو

 ‹ لدتسي ىتح كلذركذي مل فنصملا نأل « لطاب ضارتعا اذه تلق « ةباحصلا لقعب هيلع لدتسي

 . ثيدحلا مات نم الإ فنصملا هركذي امل ديلا لقعو

 حبذلا عضوم يأ :ش ( نيبأ حبذلا عاجطضالا ةلاح يف نأل اًمايق منغلاو رقبلا حبذي الو) :م

 وه حبذلا « رسيأ) :م عاجطضالا ةلاح يف :ش ( حبذلا نوكيف) :مًامايق تناك اذإ ام فالخب رصحلا

 اذإ « هسفنب حبذلا ىلوتي نآ ىلوألاو :لاق ) :م لاحلل هيف واولاو منغلاو رقبلا يف يأ :ش ( امهيف ةنسلا

 ًاغين رحنف عادولا ةجح يف ةندب ةئام قاس ال4 يبنلا نأ يور ال) :م حبذلا يآ :ش ( كلذ نسحي ناک

 ليوطلا رباج ثيدح نم ثيدحلا اذه حص :ش ( - هنع هللا يضر- ًايلع يقابلا ىلوو هسفنب نيتسو

 رحنف رحنملا ىلإ « عادولا ةجح يف ةندب ةئام قاس مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ - هنع هللا يضر-

 :م يدهلا حبذ نألو يأ :ش ( هنألو) :م هانركذ دقو ربغ ام رحنف « ًايلع ىطعأ مث هديب نرتسو ةثالث

 . هسفنب يأ :ش ( يلوتلاو) :م ىلاعت هللا ىلإ برقي يأ :ش ( ةبرق)
 لدي هسفنب ةجاح ىلوت اذإ صخشلا نأل :ش ( عوشخلا ةدايز نم هيف امل ىلوأ تابرقلا يف) :م

 :ش (كلذل يدتهي ال دق) :م يلوتلاو هلوق نم هانشتسا :ش ( ناسنإلا نأ الإ) :م هتنكسمو هعضاوت ىلع

 اعر نسحي مل اذإ هنأل :ش ( هريغ ةيلوت انزوجف) :م حبذلا يأ :ش ( هنسحي الو) :م هسفنب حبذلل يآ

 . ةتيم هلعجيو ناويحلا بذعي

 كلذ ىلوتي نأ هركي - هللا همحر- كلام لاقو - هللا امهمحر- دمحأو ىعفاشلا لاق دقو

 - نيريس نباو رمع نبا ناكو « اهب ةلبقلا لابقتسا روهمجلا بحتساو ءزجعلا دنع الإ هريغ

 طباس نب نمحرلا دبع ينربخآو : لاق رباج نع ريبزلا يبأ نع جيرج نبا نع ]۱۷٦۷[ دواد وبأ هاور (۱)

 نب نمحرلا دبع نعو رباج نع ريبزلا يأ نع هاور دق وهو سلدم وهو هنعنع دق جيرج نباو < هرکذو... .

 جيرج نباو رباج نع ريبزلا يبأ نع هاورو هنعنعف رباج نع ريبزلا يبأ نع دحأ نم هعمس هلعلو السرم طباس
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 -يلعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اهنم رازحلا ةرجأ يطعي الو اهماطخو اهلالجب قدصتيو : لاق
 رطضاف ةندب قاس نمو .« اهنم رازحلا ةرجأ يطعي الو اهماطخبو اهلالجب قدصت » :هنع هللا يضر
 نأ يغبني الف « ىلاعت هلل ًصلاخ اهلعج هنأل اهبكري مل كلذ نع ینغتسا نإو ‹ اهبکر اھبوکر ىلإ

 ال « اهبوكر ىلإ جاتحي نأ الإ « هلحم غلبي نأ ىلإ « هسفن ىلإ اهعفانم وأ اهنيع نم اًتيش فرصب
 ناک نإ هنأ هلیوأتو «« كليو اهبك را» : لاقف « ةندب قوسي الجر ىأر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور

 مل نيل اهل ناک نإو كلذ نم صقن ام نامض هيلعف هبوکرب صقتناف اهبکر ولو ءاًجاتحم ارجاع

 هنكلو «زوجي ًاينارصن وأ ًايدوهي بانتسا ولو ةلبقلا هب لبقتسي سيل ام ناهركي - مهنع هللا يضر

 عقيال -هللا همحر- كلام لاقو - هللا همحر- دمحأو - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « هرکی

 . ةبرق

 - هللا همحر- يرودقلا لاق يأ « قدصتيو لاق خسنلا ضعب يفو :ش ( اهلالجب قدصتيو) :م

 وهو ةمجعملا ءاخلارسكب :ش ( اهماطخو) :مةبادلا ىلع سبلي ام وهو لج عمج وهو اهلجب قدصتيو

 . ايادهلا نم يأ :ش ( اهنم رازجلا ةرجأ يطعي الو) :م ريعبلا قنع يف لعجي ام وهو « مامزلا

 - يلع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم يذمرتلا الإ ةعامجلا هاور ثيدحلا اذه

 اهدولجو اهلالج مسقأو «هندب ىلع موقأ نأ ا هللا لوسر ينرمأ لاق هنأ - هنع هللا يضر

 دنع هترجأ ىوس ًائيش اهنم رازجلا ىلع قدصتي نأ زوجيو « ًائيش اهنم رازجلا يطعأ ال نأ ينرمأو
 .ةضواعم وأ فالتإ هنأل ء[. . .] اهنم اعيش ىطعأ نإو رثكألا

 لاق هبو :ش ( اهب ري مل كلذ نع ىنغتسا نإو ءاهبكر اهبوكر ىلإ رطضاف ةندب قاس نمو) :م

 - دوادو قاحسإ و دمحأو كلامو ةورع لاقو - هللا همحر- رذنملا نباو - هللا همحر- يعفاشلا

 ةجاح ريغ نم اهبكري ةيعفاشلا نم يدرواملا لاقو . ةرورض ريغ نم اهبكري : - ًاعيمج هللا مهمحر
 كلتو .اهبوكر مهضعب بجوأو ةجاحلا دنع اهيلع هعاتم لمح اذه نمو « بوكرلا اهلزهي نأ الإ

 . هللا مهمحر- يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور . ةثلاثلاوأ ةيناثلا ىف

 نأ ىلإ هسفن ىلإ اهعفانم وأ اهنيع نم ائيش فرصي نأ يغبني الف ىلاعت هلل ةصلاخ اهلعج هنأل) :م

 (كليو اهبكرا :لاقف « ةندب قوسي ًالجر ىأر يب يبنلا نأ يور امل « اهبوكر ىلإ جاتحي نأ الإ ءهلحم غلبي

 اذهلو محرت ةملك انه « كليو هلوق نآلا هانركذ امك - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح وه :ش

 . كالهلا ىلإ كيشم يضفي الئل اهبكرا هانعمو ٠ كحيو ةياور يف ءاج

 بوكرلا ىلإ :ش ( اجاتحم ازجاع ناك نإ هنأ) :م روكذملا ثيدحلا ليوأت يأ :ش ( هليوأتو) :م

 هبوکر نم يآ :ش ( كلذ نم صقن ام نامض هیلعف « هبوک رب صقتناف اهبکر ولو) :م هرکی ام هعم سیلو

 اهغولبب قلعت اهب ءاينغألا عافتنا نأل - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو «ءارقفلا ىلع هب قدصتيو
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 ىتح درابلا ءاملاب اهعرض حضنيو « هسفن ةجاح ىلإ هفرصي الف « اهنم دلوتم نبللا نأل « اهبلحي
 اهنبلب قدصتيو اهبلحي هنم اديعب ناك نإف « حبذلا تقو نم اًبيرق ناك اذإ اذه نكلو . نبللا عطقني

 نمو .هيلع نومضم هنأل : هتميقب وأ هلثمب قدصت هسفن ةجاح ىلإ هفرص نإو . اهب كلذ رضي اليك
 « تاف دقو لحملا اذهب تقلعت ةبرقلا نأل « هريغ هيلع سيلف اعوطت ناك نإف « بطعف اًيده قاس

 هتمذ يف قاب بجاولا نأل « هماقم هريغ ميقي نأ هيلعف بجاو نع ناک نإو

 توي وأ دلولا يور نع لضفي نأ الإ مهعنم يفو يعفاشلا لاق هبو :ش (هسفن ةجاح ىلإ هفرصي الف

 اهب رضي بلحلا كرت نأل اهبلحي نأ هل ذئنيحف «دلولا

 :ش ( نبللا عطقني ىتح درابلا ءالاب اهعرض) :م برض باب نم شرت يأ :ش ( حضنيو) :م
 . اهلصف ةيافك دعب اهنبل برش - هللا همحر- دمحأو - هللا همحر- يعفاشلا زوجو

 دق هنأ عم - هللا همحر- يعفاشلا دنع هبرشزوجي روذنملا يدهلا نبل «يوونلا حرش» يفو

 ماوعلا يبأ نبا ىور «مامإلا» يفو « مهدنع فالخ الب هعيب زوجي الو « ءارقفلل هكلم لاز
 لاق « ليئارسا يبأ نب قاحسإ ةهج نم - هللا همحر- ةفينح يبأ لئاضف يف - هللا همحر- ظفاحل ا
 - هللا همحر- ميهاربإ نع رامع نع - هللا همحر- ةفينح وبأ انثدح لاق ٠ يناميلا نب ىيحي انثدح

 وأ هب قدصت اهفوص وأ اهربو زج نإو ٠ صلقتي ال ءا لاب هحفن اذإف « ةندبلا نم نبللا رد اذإ لاق

 «هنمثب قدصت هعاب نإف « اهعم هحبذب وأ يدهلا دلوب قدصتي «طوسبملا» يفو . هكلهتسا نإ هتميقب
 هيلعف « يدهلا دلو عاب اذإ : بهشأ لاقو . ةمئألا هيلعو « اهدالوأ ىلإ يدهلا مكح يرسيو

 . ریبک هلدب

 ةندبلا خانم يف ريعبب هلدبأ « قيرطلا يف هرحن نإ - هللا همحر- مساقلا نبا لاقو

 اذه :ش ( حبذلا تقو نم ًايبرق ناك اذإ اذه نكلو) :م نايب ىلإ جاتحيال نيلوقلا نيذه داسفو «هرفنيال

 اهنبلب قدصتيو اهبلحي) :م جحلا تقو نم يأ :ش ( هنم ًاديعب ناك نإف ) :م اهبلحي مل هلوق ىلإ ةراشإ

 . ةندبلا يدهب يأ :ش (اهب) :م بلحلا مدع يأ :ش ( كلذ رضي اليك

 يأ :ش ( هتميقب وُأ) :م لاثمألا تاوذ نم هنأل :ش ( هلثمب قدصت هسفن ةجاح ىلإ هفرص نإو) :م

 نأل يأ :ش ( هيلع نومضم هنأل) :م ةزئاج ىلاعت هللا قوقح يف ةميقلا عفد نأل « هتميقب قدصتي وأ
 بلحلابو هئازجأ عيمجب ةقارإلا هتمزل دقو «يدهلا ءازجأ نم ءزج هنأل هسفن ىلع نومضم نيللا

 . لكلا هقارإ نع زجع ول امك قدصتلا هيلع ناكو « هيف ةقارإلا نع زجع هسفن ةجاح ىلإ فرصلاو

 تقلعت ةبرقلا نأل هريغ هيلع سيلف « اعوطت ناك نإف) :م كله يأ :ش ( بطعف ايده قاس نمو) :م

 ىلإ فرصلا لبق تكلهف « ةنيعم مهاردب قدصتي نأ رذناذإ امك :ش ( تاف دقو لحملا اذهب

 :م يدهلا :ش ( ناك نإو) :م ةمذلا يف ال نيعلا يف ناك بجاولا نأل نسحالإ ءيش همزليالءارقفلا

 نيعلا يف ال ةمذلا يف انه بجاولا نأل :ش ( هتمذ يف قاب بجاولا نأل هماقم هريغ ميقي نأ هيلعف ًابجاو)
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 « هريغ نم دبالف « بجاولا هب ىدأتي ال هلثمب بيعمل ا نأل « هماقم هريغ ميقي ريبك بيع هباصأ نإو
 اعوطت ناك نإف « قيرطلا يف ةندبلا تبطع اذإو . هكالمأ رئاسب قحتلا هنأل « ءاش ام بيعملاب عنصو

 كلذب ءاينغألا نم هريغ الو وه لكأي الو « اهمانس ةحفص اهب برضو اهمدب اهلعن غبصو اهرحن
 ءاهتدالق لعنلاب دارملاو - هنع هللا يضر - يملسألا ةيجان مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر رمأ

 هلوانتب نذإلا نأل اذهو « ءاينغألا نود ءارقفلا هنم لكأيف « يده هنأ سانلا ملعي نأ كلذ ةدئافو

 ال نآ يغبنیف « هلحم هغولب طرشب قلعم

 قاكزلا مهارد لزعاذإ امك هريغ همزلف « ةيدلا يف ام هنع طقسي ال « مرحلا يف هحبذي ملام

 . ًايناث اهجارخإ همزلي « ءارقفلا ىلإ فرصلا لبق تكلهف

 ءاطعو ريبزلا نب هللا دبع لوقوهو « هلادبإ همزلي ال « تبعتف ًانيعم ايده رذن ول : يوونلا لاق
 - يعفاشلاو - هللا همحر- يرهزلاو - هللا همحر- يعخنلاو - هللا مهمحر - يرصبلا نسحلاو

 :- هللا همحر- ةفينح وبأ لاقو « لاق - هللا همحر- قاحسإو - هللا همحر- كلامو - هللا همحر

 نم ءارقفلل زوجيو ‹ يدهلا اذه نم لكأي نأ ينغلل الو هقئاسلل الو يدهال زوجي الو هلادبإ همزلي

 . عابسلل ارزج كرتيو زوجيال امهحصأ ناهجو ةقفرلا ءارقفلا يفو . ةقفرلا ريغ

 يضاق يف لاقو . ةيحضألا يف ًاعنام نوكي ام ريبكلاب دارأ :ش ( ريبك بيع هباصأ نإو) :م

 ىلعو - هللا همحر- ةفينح ىبأ لوق ىلع نذألا ىثلث نم رثكأ بهذي نأ ريبكلا بيعلا :ناخ

 بيعملا نأل هماقم) :م بيعلا ريغ يأ :ش ( هريغ ميقي) :م عني نذألا فصن نم رثكأ بهذ نإ امهلوق

 . (هكالمآ رئاسب قحتلا هنالءاش ام بيعملاب عنصو هريغ نم دب الف « بجاولا هب یدآتی ال هلثمب

 « هلدب عم بيعملا عفد بجي - هللا همحر- دمحأ نعو - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو:ش

 رق اذإ دارأ :ش (قيرطلا يف ةندبلا تبطع اذإو) :م - هللا مهمحر- يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو

 اهلعن خغبصو اهرحن ًاعوطت ناك نإف) :ماهرحن هلوق ليلدب كالهلا يأ :ش ( نمضت) :م بطعلا نم

 ا هللا لوسر رمأ كلذب ءاينغألا نم هريغ الو وه اهنم لكأي الو« اهمانس ةحفص اهب برضو «اهمدب

 يف ةرركم ةلأسملا هذه « ةيزانجلا» يف لاق « بابلا اذه يف هثيدح مدقت دق :ش ( يملسألا ةيجان

 ‹ مومعلا كلذ يف تلخد امدعب ركذلاب اهصخو ةندبلا ىف هذهو «يدهلا يف لوألا نأب درو رهاظلا

 يف ركذ كلذ لوقن وأ « اهليصافت نايب يف عورشلا مث ماهبإلا ىلع لوصألا ركذ نم ةياور وه امك

 اذإ ام هنأ نيبي ملو مكحلا اذه قح يف عوطتلاو بجاولا نيب لصفو ال مأ هريغ هيلع اذه هنأ ىلوألا

 . هب لعفيام نایبل اهداعأف بطع يذلاب لعفي

 ماقأ ةبجاو تناك نإو هلوق داعأ هنأ ريغ « بجاولاو عوطتلا نيب اضيأ لصف مكحلا اذه يف

 سانلا ملعي نأ) :م مدلاب لعنلا غبص ةدئافو يأ :ش ( كلذ ةدئافو اهئدالق لعنلاب دارملاو) :م ًاديكأت هریغ

 ال نأ يغبنيف ‹ هلحم هغولب طرشب قلعم هلوانتب نذإلا نأل اذهو « ءاينغألا نود ءارقفلا هنم لكأيف« يده هنآ
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 عون هيفو« عابسلل ارزج هك رتي نأ نم لضفأ ءارقفلا ىلع قدصتلا نأ الإ ًلصأ كلذ لبق لحي
 مل هنأل ء ءاش ام اهب عنصو « اهماقم اهريغ ماقأ ةبجاو تناك نإف . دوصقملا وه برقتلاو .برقت

 «كسن مد هنأل ءنارقلاو ةعملاو عوطتلا يده دلقيو . هكالمأ رئاسك هكلم وهو هنيع امل اخلاص قبي

 ةيانجلا اهببس نأل « تايانجلا مد الو راصحإلا مد دلقي الو « هب قيليف هريهشتو هراهظإ ديلقتلا يفو

 ال هنأل ء ةندبلا هدارمو يدهلا ركذ مث . اهسنجب قحليف « زئاج راصحإلا مدو .اهب قيلأ رتسلاو
 . ملعأ هللاو ٠ مدقت ام ىلع ديلقتلا ةدئاف مدعل اندنع هديلقت نسي الو  ةداع ةاشلا دلقي

 ميجلا حتفب :ش ( عابسلل ًارزج هكرتي نأ نم لضفأ ءارقفلا ىلع قدصتلا نأ الإ ء ًالصأ كلذ لبق لحي

 عون هيفو) :م - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع لقن اذكه . عابسلا هلكأي يذلا محللا وهو . يازلاو

 ( دوصقملا وه برقتلاو) :م . ىلاعت هللا ىلإ برقت عون ءارقفلا ىلع قدصتلا يفو يأ :ش ( برقت

 نأ ينغلل الو هقئاسل الو يدهملل زوجي الو ‹ دوصقملا وه يذلا برقتلا لصحي ءارقفلا لكأبو :ش

 ناهجو ةقفرلا ءارقف يفو ةبجاو تناك نإف ةقفرلا ريغ نم ءارقفلل زوجيو « يدهلا اذه نم لكأي

 نورضاحلا ءارقفلا عنيو « عابسللآرزج كرتيو « زوجي ال امهحصأ - هللا همحر- يعفاشلا دنع

 ماقأ) :م ًاعوطت تناك نإف هلوق ىلع فطع :ش ( ةبجاو تناك نإف) :م . ةقفرلا نم هيلإ نوجاتحلا

 هكلم وهو « هنيع امل ًالاص قبي مل هنأل ءاش ام) :متبطع يتلا ةندبلاب يأ :ش (اهب عنصو اهماقم اهريغ

 ةعملاو عوطتلا يده دلقيو) :م يدهلا رابتعاب ظافلألا هذه يف ريمضلا ريكذتو :ش ( هكالمأ رئاسك

 ةثالثلا ظافلألا هذه يف رئامضلا :ش ( هب قيليف هريهشتو هراهظإ ديلقسلا يفو « كسن مد هنأل نارقلاو

 ءامدلا هذه راهظإ يفو « ةدابعو كسن مد هنأل رذنلا مد دلقيو «طيحملا» يفو . كسن مد ىلإ عجري
 قيلأ رتسلاو ةيانجلا اهببس نأل تايانجلا مد الو راصحإإلا مد دلقي الو) :م ةنسلا هقفاوم عم رئاعشلا راهظإ

 . تايانجلا مدب يآ :ش ( اهب

 ريغ وهو راصحإلا مد دلقي ال فيكو لاقي امع باوج اذه ناك :ش (زئاج راصحالا مدو) م

 سنجب راصحإلا مد قحلي يأ :ش ( اهسنجب قحليف) :م زئاج راصحإلا مدو : هلوقب باجأف ةيانج
 ةالصلا هيلع هنآ يور هنا : ليقف « يه دلقت ال امك ءالؤه دلقت ال ينعي يهک رباج هنأال تايانجل ابو

 ثعبف تناك امك تيقب ترصحأ املف « ةعتملل اهدلق ناك هنأب بجاو راصحاإلا اياده دلق مالسلاو

 قاس نمو : هلوق يف يدهلا يرودقلا ركذ مث يأ :ش ( يدهلا ركذ مث) :م . اهلاح ىلع ةكم ىلإ

 خسنلا ضعب يفو :ش ( اندنع هديلقت نسي الو ةداع ةاشلا دلقي ال هنأل « ةندبلا هدارمو) :م تبطعف يدهلا

 ال ةاشلا نأل :ش ( اهديلقت يف ةدئافلا مدعل) :م يدهلا ليوأت ىلع ريمضلا ريكذتب هديلقت نسي الو

 ةنايص اندلقف « نابلحت امهنإف « رقبلاو لبإلا فالخب اهظفحي اهعم اهبحاص نوكي لب ةيبسم نوكت

 باب لبق ينعي :ش (مدقت ام ىلع) :م - هللا همحر - يعفاشلا فالح هيفو اهيف عمطي نم يديآ ىلع

 . داتعم ريغ ةاشلا ديلقت كانه : لاق ثيح نارقلا



 ةروثنم لئاسم
 مهيزجي ال نأ سايقلاو مهأزجأ رحنلا موي اوفقو مهن موق دهشو موي يف اوفقو اذإ ةفرع له

 .امهنود ةدابع عقي الف « ناكمو نامزب صتخت ةدابع هنأل اذهو « ةيورتلا موي اوفقو اذإ اب ارابتعا

 مكحلا تحت لخدي ال رمأ ىلعو يفنلا ىلع تماق ةداهش هذه نأ ناسحتسالا هجو

 ( ةروشنم لئاسم) :م

 مل يأ - هللا همحر - يكاكلا هلاق ىتش لئاسم وأ ةقرفتم يأ ةروثنم لئاسم هذه يأ :ش

 نم ردنو ذش ام باتكلا رخآ يف اوركذي نأ نيفنصملا ةداع نم : لمكألا لاقو . باوبألا يف لخدت

 وأ ةروثنم لئاسمب هنعاومجرتيو ةدئافلل ًاريثكت « ةدح ىلع لصف يف ةفلاسلا باوبألا يف لئاسم

 . باوبألا يف لخدت مل لئاسم وأ ةقرفتم لئاسم وأ ىتش لئاسم

 نم ةلأسملا هذه :ش ( مهأزجأ رحنلا موي اوفقو مهنأ موق دهشو موي يف اوفقو اذإ ةفرع لهأ) :م

 دهشي نأ ةلأسملا ةروص . هب مهجح متي ىتح مهفوقو يأ مهأزجأ هلوق « « ريغصلا عماحلا »صاوخ

 ال نأ سايقلاو) :م رشاعلا مويلا هيف اوفقو يذلا مويلا نأل « ةليل يف ةجحلا يذ لاله اور مهن موق

 موي وهو ةيورتلا موي « اوفقو اذإ ام ىلع اًسايق ينعي :ش ( ةيورتلا موي اوفقو اذإ امب ارابتعا مهيزجي
 زوجي ال ثيح ةيورتلا موي ينعي « مويلا اذه يف اوفقو مهنأ دوهشلا دهشو . ةجحلا يذ نم نماثلا
 الف ءناكمو نامزب صتخت ةدابع) :م فوقولا نأل يأ :ش ( هنأل اذهو) :م هلوقب سايقلا هجو حضوأ مث

 - كلام لاق . هيلع سيقملا هجويو « نيدوهعملا ناكم او نامزلا نود يأ :ش ( امهنودب ةدابع عقي

 - دمحأ نعو ةياور يف - هللا همحر - دمحأو حصألا يف - هللا همحر - يعفاشلاو - هللا همحر

 . اذهاذكف مهيزجي هنأ حصألا يف - هللا همحر

 زاوجو مهفوقو زاوج يقب نكلو :ش ( يفنلا ىلع تماق ةداهش هذه نأ ناسحتسالا هجو) م

 نودب ةداهش الو ملعلا طيحي ال يفنلابو . تابثإلا ةينلا نم دوصققملا نأل « لبقي الف مهجح

 . ملعلا

 « كلذ دعب ىنشتسا هنأ جوزلا ىعداو « قلاط تنأ اهل لاق اهجوز نأ ةًأرما تعدا ول : ليق نإف

 هنإ : جوزلا لاقو « هللا نبا حيسملا : لاق ول هنأ تعدا ولاذكو « لبقي ىنثتسا ال هنآ ىلع اودهشف

 . لوق ىنعماذهو . ىراصنلا لوق لقي مل هنأ ةداهشلا لبقت ىراصنلا لوق هلوقب كلذ لصو

 . توكسلا وهو انلق ةجحلا يذ لاله وهو نياعم دهاش رمأ ىلع تماق ةداهشلا هذه :انلق

 . ةجحلا يذ لاله وهو نيعم رمأ ىلع تماق ضيا انه : ليق نإف

 . مكحلا تحت لخدت ال لالهلا ةياور نأل « كلذك ال : انلق

 تحت لخدي ال رمأ ىلع ةداهشلا هذه اًضيأ تماقو يأ :ش ( مكحلا تحت لخدي ال رمأ ىلعو) :م
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 رذعتل اًماع ىولب هيف نالو « لبقت الف مكحلا تحت لخدي ال جحلاو « مهجح يفن اهنم دوصقملا نأل
 دنع هب ىفتكي نأ بجوف « نيب جرح ةداعإلاب رمألا يفو . نكمن ريغ كرادتلاو « هنع زارتحالا

 يف هابتشالا لوزي نأب ةلمحلا يف نكمن كرادتلا نأل « ةيورتلا موي اوفقو اذإ ام فالخب « هابتشالا

 ال نآ مكاحلل يغبني : اولاق . مدقملا زاوج كلذك الو « ريظن هل رخؤملا زاوج نألو « ةفرع موي

 اذإ اذكو . ةنتفلا عاقيإ الإ اهيف سيل هنأل «اوفرصناف سانلا جح مت دق لوقيو ةداهشلا هذه عمسي

 لمعي مل مهرثكأ وأ سانلا عم ليللا ةيقب يف فوقولا هنكمي الو لالهلا ةيؤرب ةفرع ةيشع اودهش

 . ةداهشلا كلتب

 ىلع بجي الف « لصي مل هنأب اودهع مهنأك راصف « ت اعزانملا باب نم ربلا نأل « يضاقلا مكح

 يأ :ش ( لبقت الف مكحلا تحت لخدي ال جحلاو « مهجح يفن اهنم دوصقملا نأل) :م ءيش يضاقلا
 وأ ةفرع يف اطخلا يف يأ ناسحتسالا نم نأب ةجوزلل :ش ( هيف نألو) م انركذ ال كلذو « ةداهشلا

 اذه رييغت نأل :ش ( هنع زارتحالا رذعتل اًماع ىولب) :م جحلا زاوج مدع يف وأ ةفرع موي فوقولا يف

 . رذعتي ظفللا

 :ش (هابتشالا دنع هب ىفتكي نأ بجوف « نيب جرح ةداعإلاب رمألا يفو « نكمم ريغ كرادتلاو) :م

 كرادتلا نأل « ةيورتلا موي اوفقو اذإ ام فالخب ) :م عسولا يف سيل اب اًميلكت نوكي الئل اوفع لعجيف

 (ريظن هل رخؤملا زاوج نألو) :م اهيف فوقولاب ينعي :ش ( ةفرع موي يف هابتشالا لوزي نأب ةلمحلا يف نكمم

 :ش ( مدقملا زاوج كلذك الو) :م رحنلا موي فوقولا مهيزجيف تامايصلا ءاضقو ةالصلا ءاضقك :ش

 . ةيورتلا مويب فوقولا مهيزجي الف « عرشلا يف هل ريظن ال هنإف

 . ةفرع موياهتقو نع مدقت رطفلا ةالص نأ ىرت الأ « ًاضيأ رخآ ريظن هل : تلق نإف

 . هيلع ساقي الف ‹ سايقلا فالخب تبثم رمأ اذه : تلق
 عمسي ال نأ مكاحلل يغبني) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ باحصأو ءاملعلا يأ :ش ( اولاق) :م

 الإ) :م ةداهشلا هذه يف يأ :ش ( اهيف سيل هنأل «اوفرصناف سانلا جح مت دق لوقيو « ةداهشلا هذه

 - دمحم نعو . « اهظقيأ نم هللا نعل ‹ ةمئان ةنتفلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . :ش ( ةنتفلا عاقيإ

 يفو :ش ( اودهش اذإ اذكو) :م مهجح زوجيو « مامإلا عم اوضقي نأ دوهشلل زاج - هللا همحر

 ةيؤرب ةفرع ةيشع) :م اودهش وأ مهتداهش لوبق مدع يف مكحلا كلذكو يأ كلذكو خسنلا ضعب

 انإ اولاقو تافرع ةبقع تافرعاوقحلي نأ لبق قيرطلا يف اودهش دوهشلا نأ هتروص :ش ( لالهلا

 . عساتلا وه مويلااذهو « ةجحلا يذ لاله ينعي « لالهلا انيأر انك

 وأ سانلا رئاس عم ليللا ةيقب يف فوقولا) :م هنكي ال مامإلا نأ لاحلاو يأ :ش ( هنكمي الو) :م

 رذعت دقو اودهش ال مهنأل « لاوزلا دعب دغلا نم نوفقيو :ش ( ةداهشلا كلتب لمعي مل مهرثكأ

 سانلا رثكأ عم فوقولا قحلي ناك نإو عمست الف « فوقولا دعب اودهش مهنأك راص « فوقولا
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 مث ىلوألا ىمر نإف « ىلوألا مري ملو ةثلاثلاو ىطسولا ةرمجلا يناثلا مويلا يف ىمر نمو : لاق

 كورتملا كرادت هنأل هأزجأ اهدحو ىلوألا ىمر ولو . نونسملا بيترتلا ىعار هنأل ٠ نسحف نيتيقابلا

 عرش هنأل ‹ لكلا دعي مل ام هيزجي ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو .بيترتلا كرت اغنإو هتقو يف

 هدوصقم ةبرق ةرمج لك نأ انلو . افصلا لبق ةورملاب أدب وأ فاوطلا لبق ىعس اذإ امك راصف « اًبترم

 هنأل ‹ فاوطلل عبات هنأل « يعسلا فالخب « ضعبلا ىلع ضعبلا ميدقتب زاوجلا قلعتي الف ءاهسفنب

 نأ هسفن ىلع لعج نمو : لاق . ةيادبلا هب قلعتت الف صنلاب يعسلا ىهتنم تفرع ةورملاو «هنود

 . يشملاو بوكرلا نيب هريخ :لصألا يفو . ةرايزلا فاوط فوطي ىتح بكري ال هنإف اًيشام جحي

 ‹ ةردقلاو ملعلا عم فوقولا كرت هنأل « جحلا تاف الإو « زاج فقو نإف ‹ ةفعضلا هقحلت ال نكلو

 . لقألا ةردق ال رثكألا ةردق ربتعملااغنإو

 همحر - دمحم لاق يأ یمر نمو : لاق خسنلا رثكأ يفو :ش ( يناثلا مويلا يف ىمر نمو) :م

 ( ىلوألا مري ملو) :م ةثلاثلا ةرمجلا يأ :ش ( ةثلاثلاو ىطسولا ةرمحلا) :م « ريغصلا عماجلا» يف - هللا

 :ش ( نسحف) :م نيتيقابلا نيترمحجلا يأ :ش ( نيتيقابلا مث ىلوألا ىمر نإف) :م ىلوألا ةرمحلا يأ :ش

 ءاهدحو ىلوألا ىمر ولو« نونسملا بيترتلا ىعار هنأل) :م هلوق ىنعم وهو نونسملا بيترتلا ةاعارمل

 . ةنس هنأل هرضي الو :ش ( بيترتلا كرت امنإو هتقو يف كورتملا كرادت هنأل  هأزجأ

 ىعس اذإ امك راصف «اًبترم عرش هنأل لكلا دعي مل ام هيزجي ال :- هللا همحر- يعفاشلالاقو) :م

 ميدقتب زاوحلا قلعتي الف اهسفنب ةدوصقم هبرق ةرمج لك نأ انلو ءافصلا لبق ةورم اب أدب وأ ٠ فاوطلا لبق
 هنكلو « تيبلا نم هلاصفنال :ش ( هنود هنأل فاوطلل عبات هنأل « يعسلا فالخب ضعبلا ىلع ضعبلا

 ةالصلا هيلع هلوق وهو :ش ( صنلاب يعسلا ىهتنم تفرع ةورملاو) :م ةيعبتلل اًقيقحت داعيف هسنج نم
 ةيادبلا ربتعي ملف « افصلاب ًأدبف «ىلاعت هللا أدب امب اوءدباف هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ : مالسلاو

 قلعتل ًاضيأ اهسفنب ةدوصقم ةالص لك : لاقي ال :ش ( ةيادبلا هب قلعت الف) :م هلوق ىنعم وهو ةورملاب
 هيلع هلوق وهو ‹« صنلاب كلذ تبث لوقن انألو « مكدنع بيترتلا بجو اذه عمو « اهريخب اهزاوج

 . « اهتقو كلذ نإف اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم » : مالسلاو ةالصلاا

 :ش (ةرايزلا فاوط فوطي ىنح بكري ال هنإف «اًيشام جحي نآ هسفن ىلع لعج نمو : لاق) :م

 يمرلا وهو « يناثلا للحتلا للحتي نأ ىلإ يشملا همزلي « - هللا امهمحر - كلامو يعفاشلا دنعو

 نم ليق رذنلا نم يشمل اب ادبي عضوم يأ نم بتكلا نم ءيش يف - هللا همحر - دمحم ركذي مل مث

 ناك اذهلو « اًقرع دارملا وه هنأل - هللا مهمحر - يعفاشلا باحصأ لاق هبو « حصألا وهو هتيب

 هنأل - هللا مهمحر - يعفاشلا باحصأ ةماع لاق هبو تاقيملا نم ليقو « هتيب نم مرحي نأ لضفألا

 . هيف مرحي عضوم يأ نم ليقو تاقيملا نم مرحي

 بكار جحلا نأل :ش ( يشملاو بوكرلا نيب هريخ) :م « طوسبملا » يف يأ :ش ( لصألا يفو ) :م
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 امك « ةفصلا كلتب همزلتف « لامكلا ةفصب ةبرقلا مزتلا هنأل « لصألا وهو بوجولا ىلإ ةراشإ اذهو

 ئدتبي ليق مث . هفوطي نأ ىلإ يشميف « ةرايزلا فاوطب يهتنت جحلا لاعفأو . اًعباتتم موصلا رذن اذإ

 لخدأ هنأل اًمد قارأ بكر ولو . دارملا وه هنأ رهاظلا نأل « هتيب نم ليقو « مرحي نيح نم يشملا

 داتعي نمم لجرلاو تبرق اذإو ‹ يشم ا هيلع قشو ةفاسملا تدعب اذإ بك ري اغنإ : اولاق .هيف اًصقن

 «كلذ يف اهل نذأ دق « ةمرحم ةيراج عاب نمو . بكري ال نأ يغبني « هيلع قشي الو يشلا

 اهعماجيو اهللحي نآ يرتشمللف

 بوجو ىلإ راشأ « ريغصلا عماجلا» يفو يأ :ش ( بوجولا ىلإ ةراشإ اذهو ) :م اًيشام هركيو لضفأ

 فاوط فوطي ىتح بكري ال ١ : هلوق يأ . بوجولا ىلإ ةراشإ اذهو خسنلا ضعب يفو « يشملا
 هنأل < عرشلا رابخإب ربتعي هرابخإو « دهتجملا نع رابخإ هنأل ٠ يشملا بوجو ىلإ راشأ “ ةرايزلا

 ةفصب ةبرقلا مزتلا هنأل ) :م لصألا وه بوجولا يأ :ش ( لصألا وهو ) :م « ماكحألا نايب يف هبئان

 اًبكار جح اذإ نكلو « اًعباتتم همزلي :ش (اًعباتتم موصلاب رذن اذإ امك « ةفصلا كلتب همزلتف « لامكلا

 ةقدصلا همزلن لقألا يفو « مدلا همزلي رثكألاو لكلا يف بكر اذإف < ءازجلا همزلي نكل « هيزجي

 . طسولا ةاشلا ةميق نم لكلا نم هردقب

 نم هريغو رامجلا يمر نإف ‹ لاعفألا قلطم ال « ناكرألا لاعفألاب ديري :ش ( ححلا لاعفأو) :م

 يف ناكرألا رخآ هنأل « ةرايزلا فارط يأ :ش ( هفوطي نأ ىلإ يشميف ةرايزلا فاوطب يهتنن) :م هلاعفأ

 يباتعلا مامإلاو مالسإلا رخف ىوتف هيلعو :ش ( مرحي نيح نم يشملا ئدتبي ليق مث) :م جحل ا
 :ش ( دارملا وه هنأ رهاظلا نأل) :م هتيب نم يشي يأ :ش ( هتيب نم ليقو) :م حيحصلا وهو « امهريغو

 يف يأ :ش (هيف اًصقن لخدأ هنأل اًمد قارأ بكر ولو) :م فالخلا نم هيف اب بيرق نع اذه انركذ دقو

 . زجعلا دنع لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « ايشام جحي نأ هسفن ىلع هلعج

 لصألا ةياور نيب قيفوتلا نايب ىلإ هب ريشي - هللا مهمحر - انخياشم لاق يأ :ش ( اولاق) :م

 عماجلا حرش » يف - هللا همحر - يودزبلا مالسإلا رخف لقنو « « ريخصلا عماحلا » ةياور نيبو

 هيلع قشو ةفاسملا تدعب اذإ بكري اغنإ) :م - هللا همحر - يناودنهلا رفعج يبأ هيقفلا نع « ريغصلا

 نأ يغبني يشملا هيلع قشي الو «يشملا داتعي نمم لجرلاو ) :م نأ لاحلاو ةفاسملا يأ :ش ( تبرق اذإو يشمل

 . « ريغصلا عماجلا »و لصألا يتياور نيب قيفوتلا لصحي اذهبو :ش ( بكري ال

 :م مارحإللا يف يأ :ش ( كلذ يف اهل) :م عئابلا :ش ( نذأ دق ةمرحم ةيراج عاب نمو) :م

 عماجلا» خسن ضعب يفو - هللا همحر - يزارتألا لاقو :ش ( اهعماجيو اهللحب نأ يرتشمللف)

 « ريغصلا عماجلا حرش » يف - هللا همحر - مالسإلا رخف لاق وأ ٠ ظفلب اهعماجي وأ « ريغصلا

 ليلحتلا نأ ىلع لدت ةياورلا نم ىلوألا ةياور يف - هللا همحر - فسوي يبأ نع نوكي نأ لمتحي

 نأ ىلع لدت ةيناثلاو . كلذ وحنو بيطتلاو رفظلا ملقو رعشلا صق لثم مارحإلا تاروظحم ىندأب
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 امک ‹ هخسف نم نکمتی الف ‹ هکلم قبس دقع اذه نأل « كلذ هل سيل: - هللا همحر - رفز لاقو

 اذکف اهللحي نأ عئابلل ناك دقو . عئابلا ماقم مئاق يرتشملا نأ انلو . ةحوكنم ةيراج ىرتشا اذإ

 قح يف دجوي مل ىنعملااذهو «دعولا فلخ نم هيف امل عئابلل كلذ هركي هنآ الإ ٠ يرتسشملل

 كلذ نوكي ال اذكف « هنذإب رشاب اذإ هخسفي نأ عئابلل ناك ام هنأل « حاكنلا فالخب يرتسشملا

 - هللا همحر - رفز دنعو .اندنع بيعلاب اهدر نم نكمتب ال ‹ اهللحب نأ هل ناک اذإو . يرتشملل

 . اهعماجي وأ .خسنلا ضعب يف ركذو . اهنايشغ نع عونم هنأل نكمتي

 اذهو « كلذ ىلع دري ملو اهعماجي نأ يرتشملل « كسانملا» باتك يف لاقو « ةعقاولاب ليلحتلا

 . انبهذم

 يعفاشلا لاق هبو اهللحي نأ يرتشملل سيل يأ :ش ( كلذ هل سيل :- هللا همحر - رفز لاقو) :م

 مارحإلاب اهل عئابلا نذإ نأل يأ :ش ( هكلم قبس دقع اذه نأل) :م- هللا مهمحر - دمحأو كلامو

 اذإ امك) :م عئابلا ةلزنم لزن يرتشملا نأل :ش ( هخسف نم نكمتي الف) :م يرتشملا كلم قبس دقع

 هنأل «حاكنلا خسف هل سيلف « ةجوزم ينعي :ش ( ةحوكنم ةيراج) :م لجر ىرتشا يأ :ش ( ىرتشا

 اهعفانم نأل :ش ( اهللحي نأ عئابلل ناك دقو « عئابلا ماقم مئاق يرتشملا نأ انلو) : :م هکلم قبس دقع

 يأ :ش (كلذ هركي هنأ الإ) :م اهللحي نأ :ش ( يرتشملل اذکف) :م نذإلا دعب هلذخو ةكولمم تناك

 فلخ يأ :ش ( ىنعملا اذهو) :م نذإلا هيف دجو ثيح :ش ( دعولا فلخ نم هيف ال عئابلل ) :مللحتلا

 :م- هنع هللا يضر - رفز هلاق امع باوج :ش ( حاكنلا فالخب يرتشملا قح يف دجوي مل) :م دعولا

 اغإو «ىلوملا نذإب يأ :ش ( هنذإب رشاب اذإ) :م حاكنلا خسفي نأ يأ :ش ( هخسفي نأ عئابلل ناك ام هنأل)

 . جوزلا قح حاكنلا نأ امل هنذإب ناك اذإ خسفي نأ هل نكي مل

 هب دبعلا قح قلعتل هكلم ىقب نإو « هخسف نم كلاملا نكمتي الف « كلاملا نذإب هقح قلعت دقف

 . ءارشلا دعب هماقم ماق يرتشملاو هب نهترملا قح قتلعتل نوهرملاب عامتسالا ةيالو هل سيل نهارلاك

 يف عمتجا دقف انهه امأ :ش ( يرتشملل) :م خسفلا قح يأ :ش ( كلذ نوكي ال كلذكف) :م

 هتجاحل دبعلا قح مدقيف « عاتمتسالا يف يرتشملا قحو « مارحإلا يف هللا قح « ناقح ةيراجلا

 (اندنع بيعلاب اهدر نم نكمتي ال اهللحي نأ) :م يرتشملل يأ : ش ( هل ناک ذإو) :م هانغل هللا قح ىلع

 نع عونم هنأل « ‹ نكمتي - هللا همحر - رفز دنعو) :م ليلحتلاب عفتري ال مارحإلا بيع نأل : :ش

 ركذ يأ :ش ( خسنلا ضعب يف ركذو) :م هب دريف هدنع بيع اذهو « اهئطو نم يأ :ش (اهنايشغ

 هلوق يف كلذو « وأ ةملكب ينعي :ش ( اهعماجي وأ) :م « ريغصلا عماجلا» خسن ضعب يف دمحم

 واوب هيف ركذو . اهعماجيو اهللحي نأ يرتشمللف « كلذ يف اهل نذأ ةمرحم ةيراج عاب نمو

 . ًالصفم كانه اذه انيب دقو فطعلا



 ىلع لدي يناثلاو «عماجي مث ‹« رفظ ملقب وأ رعش صقب عامحلا ريغب اهللحي هنأ ىلع لدي لوألاو

 ريغب اهللحي نأ ىلوألاو . للحتلا هب عقي سم ميدقت نع ولخي ال هنأل « ةعماجلاب اهللحي هنأ

 . ملعأ هللاو . جحلا رمأل اًميظعت ةعماجلا

 ريغب اهللحي هنأ ىلع لدي) :م فطعلا واوب اهعماجيو اهللحي نأ هلوق يأ :ش ( لوألاو) :م

 لدي) :م وأ ةملكب اهعماجي وأ هلوق وه :ش ( يناثلاو .عماجي مث اهرفظ ملقب وأ اهرعش صقب عامجلا

 ةعماجملا ريغب اهللحي نأ ىلوألاو. للحتلا هب عقي سم ميدقت نع ولخي ال هنأل « ةعماجلملاب اهللحي هنأ ىلع

 ري ملو لوألاو « هلوقب « ةيادهلا» بحاص هيلإ لامو :ش ( بارصلاب ملعأ هللاو .جحلا رمأل اًميظعت

 . للحتلا دعب اهبيصيف للحتلا هب عقي ءيش ميدقت نع ةعقاولا ةعماجملل زاوجلا مهضعب

 ققحملا ةئزجت نم عبارلا دلجلا مت

 «حاكنلا باتك»: هلوأ سماخلا دلجلملا هيلي

 دا دوا ا
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 ens لالهلا ةيؤر يف لصف

 ...eee esses ةرأقكلاو ءاضقلا بج وي ام باب

 ens خلإ . . . ناضمر يف ًاضيرم ناک نمو لصف

 esen هسفن ىلع هبج وي امیف لصف

 Sees فاکتعالا باب

 جحا باتک

 .r خلإ . . .ًامرع الإ ناسنإلا اهزواجي نأ زوج ال يتلا تيقاوملاو لصف

 eens مارحإلا باب

 eee خلإ . . . تافرع ىلإ هجوتو ةكم مرحملا لخدي مل نإف لصف

 eee نارقلا باب

 eens ةمتلا باب

 .a تايانجلا باب

 ns خلإ . . . نمأف ةوهشب هتأرما جرف ىلإ رظن اذإو لصف

 .r خلإ . . . ةقدص هيلعف ًاثدح مودقلا فاوط فاط نمو لصف

 .r خلإ . . .مرحملا ىلع مرح ربلا ديص نأ ملعا لصف

 eens مارحإ ريغب تقولا ةزواج باب

 es مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ باب

 es راصحإلا باب

 ns تاوفلا باب

 ns ريغلا نع جحلا باب

 eens يدهلا باب

 eee nenn ene nene oe nenasan ةروثنم لئاسم




